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4.1 Indledning

Rammer for lokalplanlægningen
Rammer for lokalplanlægningen indeholder retningslinjer for lokalplanlægningn og er bindeleddet mellem
kommuneplanens overordnede hovedstruktur og den
detaljerede planlægning. Rammerne er fastsat for
hvert enkelt areal i kommunen.

Hele kommunen er i opdelt i fire kategorier:

Rammerne er opdelt i generelle rammer og rammer
for delområder.

For hvert enkelt rammeområde er hovedanvendelsfastsat inden for følgende kategorier:

• De generelle rammer for hele kommunen er fælles
retningslinjer for hele kommunen.

B–
BE –
C–
D–
E–
R–
S–
T–
L–

• De generelle rammer for typer af områder er fælles
retningslinjer for områder af samme type som fx
boligområder eller centerområder.
• Rammerne for de enkelte delområder er retningslinjer for indholdet af en lokalplan for et specifikt
område. Det kan fx være anvendelse, bebyggelsesprocent, bygningshøjde eller antal etager.
Rammerne er opbygget efter en landsdækkende standard, der fastsætter en række anvendelseskategorier,
der anvendes til at afgrænse de enkelte rammeområder.
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1. Byområder
2. Landsbyer
3. Det åbne land
4. Anlæg i det åbne land

Boligområde
Blandet bolig- og erhvervsområde
Centerområde
Område til offentlige formål
Erhvervsområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Område til tekniske anlæg
Det åbne land

Afgrænsningen af rammeområderne følger, hvor det er
muligt, matrikelskel eller markante træk i landskabet.
Byrådets handlepligt
I henhold til planloven § 12 skal byrådet virke for
kommuneplanens gennemførelse. Det betyder, at kommunen skal arbejde for at gennemføre de mål, der er
opstillet i kommuneplanen. Det betyder også, at de
lokalplaner, der udarbejdes, ikke må stride mod rammebestemmelserne.
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Rammebestemmelserne har også virkning for sagsbehandling og skønsmæssige afgørelser i medhør af
andre love, f.eks. bygnings- og miljølovgivningen.
Ønsker byrådet at fremme eller muliggøre et bestemt
initiativ, der strider mod de gældende rammebestemmelser for et område, kræver det udarbejdelse af et
tillæg til kommuneplanen med nye eller ændrede rammebestemmelser.
Retsvirkninger
Rammebestemmelserne har ikke direkte retsvirkning
overfor den enkelte borger eller grundejer. De direkte
retsvirkninger indtræder først, når byrådet, med udgangspunkt i rammebestemmelserne, har vedtaget en
lokalplan.
Byrådet har jf. planlovens § 12, stk. 3. mulighed for
at modsætte sig bebyggelse eller ændret anvendelse,
når det strider mod kommuneplanens rammer. Det
betyder, at rammerne også fungerer som et administrativt redskab, der kan bruges til at fremme byrådets
intentioner for kommunens udvikling.

4.2 Generelle rammer for hele kommunen

Parkering
Med mindre andet er fastsat i rammebestemmelserne eller i en lokalplan, skal der som minimum
udlægges parkering efter følgende normer:
•
•
•
•
•
•

Åben-lav bebyggelse: 				
Tæt-lav- og etagebebyggelse			
Ungdomsboliger: 				
Ældreboliger: 					
Butikker: 					
Dagligvarebutikker i lokalcentre samt
dagligvarebutikker over 1.500 m2 i bymidter:
• Kontor- og serviceerhverv: 			
• Lager, håndværk, industri: 			

2 p-pladser pr. bolig
1,5 p-plads pr. bolig
0,5 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 40 m2 brt.etageareal
1 plads pr. 20 m2 brt.etageareal
1 p-plads pr. 50 m2 brt.etageareal
1 p-plads pr. 100 m2 brt.etageareal

For områder til offentlige formål, rekreative områder og tekniske anlæg samt offentlige og private
samlingslokaler, herunder restauranter vurderes behovet i hvert enkelt tilfælde.
Cykelparkering
Der skal etableres gode og tilstrækkelige cykelparkeringspladser (herunder pladser til ladcykler) ved
større trafikterminaler, butikker, offentlige bygninger, større arbejdspladser og boligbebyggelser.
Parkering i Køge bymidte
For Køge bymidte (se kort på side 189) gælder følgende særlige, lavere normer, som er betingede
af, at p-pladser til boliger og erhverv er offentligt tilgængelige.
•
•
•
•
•
•

Tæt-lav- og etagebebyggelse: 		
Ungdomsboliger: 				
Kontor- og serviceerhverv: 			
Butikker: 					
Dagligvarebutikker over 1.500 m2 : 		
Kulturelle og offentlige formål: 		

0,75 p-plads pr. bolig
0,3 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 75 m2
1 p-plads pr. 40 m2 brt.etageareal
1 p-plads pr. 20 m2 brt.etageareal
vurderes specifikt.
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Cykelparkering i Køge Bymidte
• Boliger: 			
• Kontor- og serviceerhverv:
• Butikker: 			
• Dagligvarerbutikker: 		

2 pr. bolig
0,5 pr. 75 m2
1 pr. 50 m2
Vurderes specifikt.

Detailhandel
Rammer til nybyggeri og omdannelse til detailhandel
samt rammer for butikker til pladskrævende varer
fremgår af kapitel 2.3 om detailhandel.
Showrooms er ligestillet med anden detailhandel og
skal placeres efter samme principper.
Medmindre andet er fastsat i rammebestemmelserne
eller i en lokalplan gælder det, at bruttoetagearealet
ikke må overstige:
•
•
•
•
•

5.000 m2 for dagligvarebutikker i bymidter
2.000 m2 for udvalgsvarebutikker i bymidter
1.200 m2 for enkelte butikker i lokalcentre
3.000 m2 for det samlede butiksareal i lokalcentre
1.200 m2 for enkeltstående butikker uden for bymidter
• 20.000 m2 for butikker til særlig pladskrævende
varer.
Butikker i Køge bymidte
For områder omfattet af rammelokalplan 3-11 for
Køge Bykerne, må bruttoetagearealet ikke overstige
400 m2 for udvalgsvarebutikker.
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4.2 Generelle rammer for hele kommunen

Udbygningsrækkefølge
Bebyggelse, udstykning og ændret anvendelse af arealer til byformål skal ske i overensstemmelse med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, som er angivet
i hovedstrukturen.
Overgangen mellem by og land
For rammeområder hvor en del af området er en
permanent grænse mellem by og land eller støder op
til rekreative områder, skal der ved lokalplanlægning
stilles krav til bebyggelse og beplantning, der sikrer en
harmonisk overgang mellem by og land.

overensstemmelse med landskabelige og kulturhistoriske værdier. Helhedsplanlægningen skal desuden
fremtidssikre trafikafvikling og klimasikring.
I byomdannelsesområder kan der i en overgangsperiode tillades lempeligere støjgrænser, således at overgangen fra eksempelvis industriområde til boligområde
kan tilrettelægges på en hensigtsmæssig måde.
Skiltning, antenner mv.
I lokalplaner kan der fastsættes bestemmelser, som
forhindrer dominerende reklamering, skiltning, oplag
og hegning, særligt langs indfaldsveje, i bymidter samt
i bevaringsområder.

Bevaringsværdig bebyggelse
Ved lokalplanlægning skal der foretages en vurdering
af eventuelt bevaringsværdige bymiljøer, bebyggelser,
beplantninger og landskabstræk med henblik på at
fastsætte bestemmelser i lokalplanen til fastholdelse af
disse.

I lokalplaner kan der til varetagelse af arkitektoniske
hensyn fastsættes bestemmelser om opsætning og
placering af antenner, ventilations- og solcelleanlæg
samt tilsvarende anlæg på bygninger.

Ved lokalplanlægning kan der fastsættes bestemmelse,
om at bevaringsværdige bygninger og beplantninger
ikke må nedrives eller fjernes eller ændres uden byrådets tilladelse.

Støj
Støjbelastede arealer må ikke udlægges til støjfølsom
anvendelse, med mindre, der i en lokalplan for det pågældende område fastsættes bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv., der sikrer,
at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes.

Byomdannelsesområder
Omdannelse af større sammenhængende byområder
forudsætter, at der gennemføres en helhedsplanlægning forud for lokalplanlægningen. Helhedsplanlægningen skal sikre, at byomdannelsesområderne udvikles
i sammenhæng med omkringliggende områder og i
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Kystnære områder
I kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer
i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt
der er en særlig planmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Der skal desuden rede-
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gøres for, at offentlighedens adgang til kysten sikres
og udbygges og ved bygningshøjder over 8,5 meter
skal der gives enbegrundelse for den større højde.
Natura 2000 områder
Ølsemagle Revle, Køge Å og Tryggevælde Å er udpeget som Natura 2000-områder. Natura 2000-områder
er særligt værdifulde naturområder omfattet af EU´s
direktiv om habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
Områderne skal beskyttes mod byvækst, veje, tekniske anlæg mv., der kan forringe den biologiske mangfoldighed og spredningsmulighederne for vilde planter
og dyr.
Bilag IV-arter
Bilag IV-arter er arter, som er beskyttet efter EU’s
naturbeskyttelsesdirektiver. Der må ikke gennemføres
planlægning eller gives tilladelse til projekter, der kan
skade bilag IV-arters yngle- og rasteområder.
Hvor det er muligt, skal der gennem planlægning
sikres forbedringer af levesteder, fødekilder og spredningskorridorer for bl.a. flagermus, padder og markfirben. Der kan f.eks. arbejdes med bevaring af gamle
træer, vandhuller, levende hegn, diger mv., samt
etablering af nye vådområder.

4.2 Generelle rammer for hele kommunen

Klimatilpasning
Det skal tilstræbes at klimatilpasning indgår som en
naturlig del af udformningen af den enkelte bygning,
byrummet eller landskabet.
Anlæg til nedsivning eller tilbageholdelse af regnvand
skal udformes som multifunktionelle anlæg som fx
våd- eller naturområder, fodboldbaner eller p-pladser,
der kan fungere som regnvandsmagasin ved ekstremregn.

Der kan også stilles krav om etablering af anlæg til
opsamling af regnvand for brug til toiletskyl og tøjvask
som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse.
I eksisterende byområder kan lokalplaner stille krav,
der vil få effekt, når der skal ske ændringer af bestående forhold. F.eks. kan der stilles krav om, at
alle fremtidige anlæg af befæstede arealer sker med
permeable belægninger, og i områder med oversvømmelsesrisiko kan byggemulighederne begrænses.

I lokalplaner er der i henhold til planloven § 15, stk.
2, ”Lokalplankataloget”, mulighed for at fastsætte
bestemmelser, som forhindrer problemer som følge af
klimaforandringer. I lokalplaner for nye områder kan
der fx :
• fastsættes en minimums sokkelhøjde
• udlægges oversvømmelsestruede arealer, som skal
friholdes for bebyggelse
• stilles krav om placering og udformning af veje og
stier, så de kan aflede vand ved ekstremregn
• stilles krav om beplantede tage eller facader
• fastsættes en max. befæstelsesgrad eller krav om
permeabel belægning
• udlægge arealer til LAR-løsninger som kan aflaste
kloaksystemet og stille krav til udformningen af
disse fx som bassiner, diger, grøfter eller kanaler
• stilles krav om tilslutning til fælles regnvandsbassiner mv.
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4.3 Rammer for typer af områder

Boligområde (B)
Åben-lav bebyggelse (parcelhus, villa)
Boliger må kun benyttes til helårsbeboelse. Der kan
opføres eller indrettes bebyggelse til institutioner og
fællesanlæg.

Centerområde (C)
Generelt for Centerområder
Der må placeres virksomheder inden for administration, service og offentlige formål, detailhandel, kulturelle formål samt boliger.

Tæt-lav bebyggelse (dobbelt-, kæde-, række- og
klyngehuse)
Boligerne må kun benyttes til helårsbeboelse. Der kan
opføres eller indrettes bebyggelse til institutioner og
fællesanlæg.

Spillehaller
Der må ikke planlægges for eller etableres spillehaller
med gevinstgivende spillemaskiner inder for kommunens centerområder.

Etagebebyggelse
Boliger må kun benyttes til helårsbeboelse. Lokaler i
stueetagen kan i særlige tilfælde indrettes til erhvervsformål som fx kontor- og servicevirksomhed samt offentlige formål. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til institutioner og fællesanlæg.
Fælles opholdsarealer
Der skal i den enkelte bebyggelse udlægges fælles opholdsarealer svarende til mindst 20 % af grundarealet.
Opholdsarealerne kan udlægges som fælles opholdsarealer for flere bebyggelser inden for området.
Blandet bolig- og erhvervsområde (BE)
Betegnelsen omfatter både rummer boliger og lettere
erhverv inden for kontor, administration, service og
offentlige formål samt lager- og værkstedsvirksomhed
mv. i tilknytning til boliger. Inden for blandede boligog erhvervsområder må der ikke etableres erhverv,
som kan forårsage lugt- og støjgener mv.
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Køge Bymidte
Dele af centerområdet i Køge By er udpeget som bevaringsområde (se kort på side X). Ved lokalplanlægning skal det sikres, at det bevaringsværdige bymiljø
fastholdes. Der kan bl.a. fastsættes bevaringsbestemmelser for bygninger, belægninger og beplantninger
Ny bebyggelse Køge Bymidte
Forhusbebyggelse mod gade eller torv skal opføres
som sluttet bebyggelse. Steder, hvor der findes åbninger i den eksisterende bebyggelse, der er en kvalitet i
det samlede bybillede, skal friholdes for bebyggelse.
Butikker i Køge Bymidte
Etablering og indretning af butikker må ikke ske på
tværs af matrikelskel eller flere ejen- domme, således
at én butik ville kunne komme til at strække sig over
to eller flere huse. Formålet er at bevare den oprindelige matrikelstruktur.
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Område til offentlige formål (D)
I områder til offentlige formål kan der placeres institutioner mv. af almennyttig karakter. I tilknytning hertil
kan der indrettes boliger og servicearealer med relation til den pågældende institution eller lignende samt
mindre, tekniske anlæg.
Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges
areal til fælles friarealer og parkering. Omfanget heraf
fastlægges af byrådet på baggrund af en vurdering
af det behov for udendørs ophold og aktiviteter samt
parkering, som den pågældende anvendelse afleder.
Offentlig administration og service
Kommunal forvaltning, beredskabsstation, postcentral
mv.
Uddannelsesinstitutioner
Skoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser,
videregående uddannelser mv.
Sundhedsinstitutioner
Hospitaler, klinikker, lægehuse mv.
Sociale institutioner
Daginstitutioner, døgninstitutioner, plejecenter mv.
Kulturelle institutioner
Museum, teater, kultur- og aktivitetshus, bibliotek mv.,
Kirker og kirkegårde.

4.3 Rammer for typer af områder

Erhvervsområde (E)
Kontor og serviceerhverv
Offentlig og privat administration og forskning samt
forretningsservice (pengeinstitut, advokat, revisor,
post- og telekommunikation mv.) og personrelateret
service (frisør, solcenter, motionscenter, rejsebureau,
bedemandsforretning, renseri mv.) og engroshandel.
Lettere industri
Håndværksprægede servicevirksomheder (fx reparation) samt lettere produktion, værksteds-, håndværks-,
entreprenør-, lager- og transportvirksomhed med
tilhørende administration.
Tungere industri
Produktionsvirksomhed, forarbejdningsanlæg mv.
Generelt for områder til industri
Ved lokalplanlægning skal der fastlægges retningslinjer
for afskærmning af området mod naboområder, fx i
form af hegning og/eller beplantning.
Mulighed for særlig højde
Hvis hensynet til virksomhedens eller anlæggets drift
taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele
i særlige tilfælde tillades opført i en større højde end
det i rammen fastsatte, såfremt dette ikke bryder byprofilen og påvirker opfattelsen af kystlandskabet.
Servicefunktioner og fællesanlæg
Der kan etableres servicefunktioner og fællesanlæg,
der har tilknytning til virksomhederne i området.

Salg af egne produkter
I tilknytning til en produktionsvirksomheder kan der
tillades en mindre butik til virksomhedernes egne
produkter.

Område til teknisk anlæg (T)
Tekniske anlæg omfatter trafikanlæg, forsyningsanlæg
og andre tekniske anlæg som fx genbrugsplads, renseanlæg, deponeringsanlæg mv.

Rekreativt område (R)
I grønne områder må der ikke opføres bebyggelse
bortset fra enkelte, mindre bygninger i tilknytning til
områdets funktion.

I områder til tekniske anlæg skal der inden for den enkelte ejendom udlægges areal til parkering. Omfanget
heraf fastlægges af byrådet på baggrund af en vurdering af det behov for parkering, som den pågældende
anvendelse afleder.

I rekreative områder skal der inden for den enkelte
ejendom udlægges areal til parkering. Omfanget heraf
fastlægges af byrådet på baggrund af en vurdering af
det behov for parkering, som den pågældende anvendelse afleder.
Fritids- og turistanlæg
Fodboldbaner, tennisbaner, skydebaner, ridebaner,
svømmehaller og andre idrætsanlæg, campingplads,
vandrerhjem og kursuscenter.
Grønne områder
Parker, skove, naturområder, kolonihaver mv.
Mulighed for særlig højde
Hvis hensynet til virksomhedens eller anlæggets drift
taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele
i særlige tilfælde tillades opført i en større højde end
det i rammen fastsatte, såfremt dette ikke bryder byprofilen og påvirker opfattelsen af kystlandskabet.

Mulighed for særlig højde
Hvis hensynet til virksomhedens eller anlæggets drift
taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele
i særlige tilfælde tillades opført i en større højde end
det i rammen fastsatte, såfremt dette ikke bryder byprofilen og påvirker opfattelsen af kystlandskabet.
Det åbne land (L)
Ved lokalplanlægning og sagsbehandling i det åbneland
henvises til kommuneplanens retningslinjer kapitel 2,
Plantemaer, og kapitel 3, Beskyttelsesinteresser.
I landsbyerne kan der indrettes mindre erhvervsvirksomheder i overflødiggjorte landsbrugsbygninger, og
tidligere landbrugsbygninger eller hovedhuse kan indrettes til flere boliger under hensyntagen til lokalplanpligten. Bygningerne skal være mere end 5 år gamle
på ansøgningstidspunktet.
Servicevirksomheder, offentlige institutioner og fællesanlæg kan tillades indpasset i landsbyerne under
hensyntagen til evt. lokalplanpligt.
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4.4 Rammer for delområder

Områder

1 - Køge Nord
9

2 - Ølby

1

3 - Køge by

6
10

4 - Hastrup

2

5 - Herfølge
11

8

3

7

6 - Borup
7 - Bjæverskov

4

13

8 - Vemmedrup
9 - Lille Skensved
10 - Ejby

5

11 - Lellinge
12 - Algestrup

N

13 - Landområdet

5 km

12
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Område 1 - Køge Nord

1R03

1E04

1E06

1B01

1E05

1C03
1E01
1E02

1R04
1C01

1D01
1B06

1C02
1B04

1R01

1BE01

Ølsemagle

1B02

1B05

2E01

1E03

1B03

1R02

Ølsemagle Strand

2D01
2R03
2R04

Figur 4.1.1 Rammer, område 1 - Køge Nord
2T01

N

B - Boligområde

2B01

2R02

BE - Blandet bolig- og erhvervsområde

2D05

2R05

13BE13

2E03

2R06

Ølby Lyng

C - Centerområde
D - Område til offentlige formål

500 Meter

2E04

2R08
2B03
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2D02

2R07

2E06

R - Rekreativt område

2B02

Område der overføres til byzone
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Område 1 - Køge Nord - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

1B01

Havstokken

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

1B02

Lejerbo, Nylandsvej

Boligområde

Etageboliger

1B03

Nylandsvej nord

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

1B04

Humlekærgård øst

Boligområde

Åben lav og tæt lavbebyggelse

30

1,5

8,5

1B05

Fuglebækgård

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

1B06

Boligområde ved
Egedesvej

Boligområde

Etageboliger

70

1B07

Boliger ved skoven

Boligområde

Tæt-lav boliger

Bemærkninger

• I rammeområdet kan der indpasses mindre butikker til områdets daglige
forsyning (bager, kiosk o.l.) på max. 200 m2 samt mindre serviceerhverv
(frisør, solcenter, ejendomsmægler o.l.) i virksomhedsklasse 1 og 2 forudsat, at ejendommen efter en konkret vurdering kan trafikbetjenes fra
Københavnsvej uden gene for den overordnede trafikafvikling. Der må ikke
etableres håndværks- eller entreprenørvirksomhed o.l.

23,5
30

Etageboliger

• Der kan opføres op til 100.000 m2 etageareal inkl. fælleshuse og lignende.
• En lokalplan skal give mulighed for et antal ”boligøer” som hver især må
bebygges med med højst 14.000 etage-m2, svarende til ca. 140 boliger
med en gennemsnitsstørrelse på 100 m2.

Offenlig formål i form af instutioner.

• Indenfor kirkebyggelinjen for Ølsemagle kirke, må der ikke bygges højere
end 8,5 m.
• Parkeringsnorm mindst 1,0 p-plads pr. bolig.
• Ved lokalplanlægning skal dele af området overføres til byzone.
1B08

1BE01

1C01

Boliger ved Nordstjernen

Boligområde

Ølsemagle by

Blandet bolig og
erhverv

Trekanten mellem
Køge Bugt Motorvej
og S-banen

Tæt-lav boliger

150

8

30

• Særlig opmærksomhed på støjsikring.

8,5

• Ølsemagle By er udpeget som særlig bevaringsværdig i hht. Redegørelse om kulturmiljøer udarbejde af det tidligere Roskilde Amt.

8,5

• En lokalplan skal fastsætte bestemmelser for bevaring af by- og bygningsværdier.

Etageboliger

Centerområde

Boligformål og mindre kontorerhverv, offentlig formål i form af
institutionsboliger

30

Stations- og centerområde. Stogsstationen, busholdeplads,
parkér og rejsanlæg samt erhverv
som kontor- og servicevirksomheder og offentlige formål.

75

40

177
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Område 1 - Køge Nord - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

1C02

Køge Nord Stationscenter

Centerformål

Stations- og Centerformål. Parker
150
og rejsanlæg samt butikker og erhverv som kontor- og servicevirksomheder, hotel, boliger, kulturelleog offentlige formål.

Etager Højde
30

Bemærkninger
• Ved lokalplanlægning skal dele af området overføres til byzone. Der kan
opføres op til 100.000 m2 etageareal inden for rammen.
• Klimasikring af området skal indarbejdes i forbindelse med lokalplanlægning.
• Parkeringsnorm for tæt-lav- og etageboliger: minimum 1,0 p-plads
pr. bolig.
• Det samlede bruttoetageareal, der kan bruges til detailhandel er fastsat
til 3.000 m2
• Indenfor kirkebyggelinjen for Ølsemagle kirke, må der ikke bygges højere
end 8,5 m.
• Parkeringsnorm mindst 1,0 p-plads pr. bolig.

1C03

Ådalen vest

Centerområde

Motorvejsnært centerområde.
75
Rampeanlæg, Byorienterede erhvervs - og servicevirksomheder af
regional karakter og med naturlig
tilknytning til motorvejen.

30

1D01

Plejeboliger Køge
Nord

Offenlige formål

Institutioner, plejeboliger

50

12,5

1E01

Ådalen øst

Erhvervsområde

Lettere industri
Virksomheder inden for fremstilling-, transport- og oplagsvirksomhed samt engroshandel og
lignende.

50

2,5

12,5

1E02

Værkstedsvej

Erhvervsområde

Lettere industri
Virksomheder inden for fremstilling-, transport- og oplagsvirksomhed samt engroshandel og
lignende.

50

2,5

12,5

• Området er udpeget som et indsatsområde. Det betyder, at der i forbindelse med en lokalplan skal gennemføres en samlet planlægning for
hele området med sigte på at fremme en udvikling i området, der sikrer
områdets visuelle og funktionelle kvaliteter.

1E03

Havbovej

Erhvervsområde

Lettere industri
Virksomheder inden for fremstilling-, transport- og oplagsvirksomhed samt engroshandel og
lignende.

50

2,5

12,5

• Området er udpeget som et indsatsområde. Det betyder, at der i forbindelse med en lokalplan skal gennemføres en samlet planlægning for
hele området med sigte på at fremme en udvikling i området, der sikrer
områdets visuelle og funktionelle kvaliteter.

1E04

Skensved Ådal vest

Erhvervsområde

Lettere industri. Mindre hånd50
værksvirksomheder indenfor viden,
design og innovation og virksomheder inden for fremstilling

15

• Den nye bebyggelses visuelle påvirkning af Skensved Ådal skal belyses
ved udarbejdelse af detaljeret lokalplan.
• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at området får en grøn karakter
mod Skensved Ådal.
• Parkeringsnorm maksimalt 1 p-plads pr. 50 m2.
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Område 1 - Køge Nord - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

1E05

Egedesvej

Erhvervsområde

Erhverv i form af større lager- og
transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt
transportbehov samt administration og servicefunktioner,
der er knyttet til den enkelte
virksomhed.

50

Erhverv i form af større lager- og
transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt
transportbehov samt administration og servicefunktioner,
der er knyttet til den enkelte
virksomhed.

50

1E06

Skensved Ådal øst

Erhvervsområde

1R01

Humlekærgård

Rekreativt område

Rekreativt grønt område
Offentlige formål, rekreative formål, fritidsformål, grønt område og
lignende.

1R02

Skovbælte ved Ølsemagle landsby

Rekreativt område

Rekreativt grønt område
Offentlige formål, rekreative formål
som skov, grønt område, regnvandsbassin og lignende.

1R03

Grønt bælte omkring
Køge Nord

Rekreativt område

Rekreativt grønt område.

Etager Højde
40

Bemærkninger
• Der kan i forbindelse med transport- og distributionsvirksomheder med
mere end 30.000 etagemeter etableres kontorlokaler med mere end
1.500 etagemeter til egen administration.
• Den nye bebyggelses visuelle påvirkning af Skensved Ådal skal belyses
ved udarbejdelse af detaljeret lokalplan.
• Parkeringsnorm maksimalt 1 p-plads pr. 50 m2.

30

• Der kan i forbindelse med transport- og distributionsvirksomheder med
mere end 30.000 etagemeter etableres kontorlokaler med mere end
1.500 etagemeter til egen administration.
• Den nye bebyggelses visuelle påvirkning af Skensved Ådal skal belyses
ved udarbejdelse af detaljeret lokalplan.
• Parkeringsnorm maksimalt 1 p-plads pr. 50 m2.

1

6,5

• I ådalen kan indpasses anlæg, der modtager overfladevand, og som
indgår i det naturlige terræn. Uden for åbeskyttelses linjen kan indpasses regnvandsbassiner og øvrige anlæg til håndtering af overflade vand
og klimasikring.
• Der kan etableres bynær rekreativ skov og klimaskov i området mod
syd og vest.
• Området skal forblive i landzone.

179
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Område 2 - Ølby

1E05

1E02
1C01

1R04

1B06
1B07

Ølsemagle

1B04

1R01

1BE01

1B02
1E03

1C02
1B08

2E01

1B05

1B03

1R02

Ølsemagle Strand

2D01
2R03
2R04

2T01
2B01

2R02
2R05
13BE13

2E03

2R06

2D05

2E04

2R08
2B03

2D02

Ølby Lyng

2E06

Figur 4.2.1 Ølby bymidte

2B02

2R07
2E05

2R10
2B04

2R09

Bymidte
Pladskrævende udvalgsvarer

2C01

2B05

2B06
2R12

2E08

2E07
2R11
2D03

2E09

2B07
2E10

2B08
2D04

B - Boligområde

2E12

3B01

N

3C19

2B09

3T01

3R02

2R13

2E13

3D01

3B04

3R03
3D02
3C02
3B07

C - Centerområde
D - Område til offentlige formål

3B02

E - Erhvervsområde
3B03

R - Rekreativt område

3B05

500 Meter

Figur 4.2.2 Rammer, område 2 - Ølby

2T02

2E11

T - Område til tekniske anlæg

3C01
3B08
3D05

181

Område der overføres til byzone
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Område 2 - Ølby - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

2B01

Nylandsvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

• I rammeområdet kan der indpasses mindre butikker til områdets daglige
forsyning (bager, kiosk o.l.) på max. 200 m2 samt mindre serviceerhverv
(frisør, solcenter, ejendomsmægler o.l.) i virksomhedsklasse 1 og 2, forudsat at ejendommen efter en konkret vurdering kan trafikbetjenes fra Københavnsvej uden gene for den overordnede trafikafvikling.

8,5

• Der må ikke etableres håndværks- eller entreprenørvirksomhed o.l.
2B02

Gl. Lyngvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

2B03

Karlemoseparken

Boligområde

Etageboligområde

2B04

Stensbjerghuse

Boligområde

Etageboligområde

40

2,5

12,5

2B05

Lynggården

Boligområde

Etageboligområde

40

2,5

12,5

2B06

Åvejskvarteret

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Eksisterende tæt lav bebyggelse

30
40

1,5
1,5

8,5
8,5

2B07

Stensbjergvej

Boligområde

Etageboligområde

45

3

12,5

2B08

Norsvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Eksisterende tæt lav bebyggelse

30
40

1,5
1,5

8,5
8,5

2B09

Nørremarken

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

2C01

Ølbycentret

Centerområde

Bycenter - Bymidte
50
Centerformål som butikker, kontorer, servicevirksomheder, offentlige
formål og mindre ikke generende
fremstillingsvirksomheder samt
boliger.

2,5

12,5

2D01

Kirstinedalsskolen

Offentlige formål Uddannelsesinstitution
Offentlige formål som institution,
skole, fritidsformål og lignende.

40

2,5

12,5

2D02

Institutioner ved
Lyngvej

Offentlige formål Sociale institutioner
Offentlige formål som institution,
skole, fritidsformål og lignende.

40

2,5

12,5

2D03

Universitetssygehus
Køge

Offentlige formål Sygehus

80

12

30

2D04

Asgård Skole

Offentlige formål Uddannelsesinstitution
Offentlige formål som institution,
skole, fritidsformål og lignende.

40

2,5

12,5
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• Den samlede rammer for bruttoetageareal til nybyggeri og omdannelse
samlet for 2C01 Ølbycentret til 2000 m2.

Område 2 - Ølby - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

2D05

Campus Køge

Offentlige formål Forsknings- og uddannelsesformål i privat og offentlig regi samt
funktioner, som understøtter
disse formål, herunder fx innovationshus, cafe, kiosk og overnatningsmuligheder for studerende
mv. såsom kollegie-, studie- eller
ungdomsboliger.

2E01

STC

Erhvervsområde

B%

Etager Højde

Bemærkninger

110

4

15

• Parkeringsnorm maksimalt 1 p-plads pr. 50 m2 for publikumsintensive anvendelser.

30

• Kontorlokaler til egen administration forudsætter at der er tale om virksomheder større end 30.000 etagemeter.

Erhverv i form af større lager- og
50
transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt
transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er
knyttet til de enkelte virksomheder
i området samt godsterminal og
rangerområde.

2E03

Københavnsvej II

Erhvervsområde

Lettere industri
Virksomheder inden for fremstillings-, værksteds-, service- og
lagervirksomhed og lignende.

50

2E04

Gl. Lyngvej II

Erhvervsområde

Kontor- og serviceerhverv som
lægehus, sundhedsklinik, revisor,
advokat og lign. håndværksvirksomhed samt butikker til pladskrævende varegrupper.

50

• Parkeringsnorm maksimalt 1 p-plads pr. 50 m2

2,5

12,5

• Parkeringsnorm maksimalt 1 p-plads pr. 50 m2

12,5

• Der skal anlægges mindst 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal for butikker til pladskrævende varegrupper, mindst 1 p-plads pr. 75 m2 og max 1
p-plads pr. 50 m2 for kontor- og serviceerhverv samt 1 p-plads pr. 100 m2
bruttoetageareal ved håndværksvirksomhed. Parkeringsnorm maksimalt 1
p-plads pr. 50 m2
• Ved lokalplanlægning skal der fastlægges retningslinier for afskærmning af
området mod naboområdet i form af beplantning eller hegn.
• Såfremt der planlægges opført større kontor- og serviceerhverv med over
1.500 etagemeter, skal der redegøres for, hvorledes der kan opnås en trafikal adfærd svarende til en lokalisering indenfor det stationsnære kerneområde, svarende til en gangafstand på 600 m til en station.

2E05

Gl. Lyngvej I

Erhvervsområde

Kontor og serviceerhverv
Større udvalgsvarebutikker der
ikke passer ind i Køges historiske
bymidte samt service og kontorerhverv, grossist- og lagervirksomhed og mindre publikumsorienterede fremstillingsvirksomheder.

50

2,5

12,5

• Bruttoetageareal for den enkelte butik må højest være 2.000 m2.
• Parkeringsnorm maksimalt 1 p-plads pr. 50 m2
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Område 2 - Ølby - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

2E06

Sun Chemical

Erhvervsområde

Lettere industri
Virksomheder inden for fremstilling-,
transport- og oplagsvirksomhed samt
engroshandel og lignende.

50

2,5

12,5

• Parkeringsnorm maksimalt 1 p-plads pr. 50 m2

2E07

Codan

Erhvervsområde

Kontor og serviceerhverv
Større udvalgsvarebutikker der ikke
passer ind i Køges historiske bymidte
samt service og kontorerhverv, grossist- og lagervirksomhed og mindre
publikumsorienterede fremstillingsvirksomheder.

50

2,5

12,5

• Bruttoetageareal for den enkelte butik må højest være 2.000 m2.
Parkeringsnorm maksimalt 1 p-plads pr. 50 m2

2E08

Bellingeparken

Erhvervsområde

Kontor og serviceerhverv
50
Virksomheder inden for privat og offentlig service, kontor og administration samt institutioner, fællesanlæg og
lignende.

2,5

12,5

• Parkeringsnorm maksimalt 1 p-plads pr. 50 m2

2E09

Københavnsvej I Erhvervsområde

Lettere industri
Virksomheder inden for værksted,
service, oplag samt detailhandel med
pladskrævende udvalgsvarer.

2,5

12,5

• Rammen for det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse
til butiksformål til pladskrævende varer er samlet for delområderne 2E09
Københavnsvej I, 2E11 Nørremarken og 2E12 Tangmosevej til 10.000 m2.

50

• Bruttoetageareal for den enkelte butik må højest være 2.000 m2.

2E10

Tigervej

Erhvervsområde

Kontor og serviceerhverv som læge70
hus, sundhedsklinik, revisor, advokat
og lign. samt kulturelle- og offentligeformål.

3

12,5

• Der kan ikke lokalplanlægges for området, før der foreligger en plan, der
sikrer, at området trafikalt er forbundet med Ølby Station med kollektive
trafikforbindelser og stiforbindelser.

2E11

Nørremarken

Erhvervsområde

Lettere industri
Virksomheder inden for værksted,
service og oplags samt detailhandel
med pladskrævende udvalgsvarer.

2,5

12,5

• Rammen for det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse
til butiksformål til pladskrævende varer er samlet for delområderne 2E09
Københavnsvej I, 2E11 Nørremarken og 2E12 Tangmosevej til 10.000 m2.

50

• Bruttoetageareal for den enkelte butik må højest være 2.000 m2.
• Parkeringsnorm maksimalt 1 p-plads pr. 50 m2

2E12

Tangmosevej

Erhvervsområde
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Lettere industri
Virksomheder inden for fremstilling,
værksted, service, lager og lignende
samt detailhandel med pladskrævende udvalgsvarer.

50

2,5

12,5

• Rammen for det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse
til butiksformål til pladskrævende varer er samlet for delområderne 2E09
Københavnsvej I, 2E11 Nørremarken og 2E12 Tangmosevej til 10.000 m2.
• Bruttoetageareal for den enkelte butik må højest være 2.000 m2.
Parkeringsnorm maksimalt 1 p-plads pr. 50 m2
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Område 2 - Ølby - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

2E13

Stormøllevej
nord

Erhvervsområde

Lettere industri
Virksomheder inden for fremstilling,
værksted, service, lager og lignende.

50

2,5

• Højst 40% af den enkelte ejendoms grundareal må bebygges.

2R02

Grønt område
langs banen

Rekreativt område

Rekreativt grønt område
Offentlige formål, rekreative formål, fritidsformål, grønt område og
lignende.

2R03

Rishøjhallen

Rekreativt område

Idrætsanlæg
Offentlige formål så som anlæg til
idrætsformål og lignende.

2R04

Det grønne
bælte i Ølsemagle

Rekreativt område

Rekreativt grønt område
Offentlige formål, rekreative formål, fritidsformål, grønt område og
lignende.

2R05

Grønt område
ved Afkørsel 32

Rekreativt område

Rekreativt grønt område
Offentlige formål, regnvandsbassin,
motorvejsrampe.

2R06

Lyngvejens
Stadion

Rekreativt område

Idrætsanlæg
Offentlige formål så som anlæg til
idrætsformål og lignende.

2R07

Grønt område
ved Lyngvej

Rekreativt område

Rekreativt grønt område
Offentlige formål, rekreative formål, fritidsformål, grønt område og
lignende.

6,5

2R08

Grønt område
ved motorvejen

Rekreativt område

Rekreativt grønt område
Offentlige formål, rekreative formål, fritidsformål, grønt område og
lignende.

6,5

• Ved lokalplanlægning skal området overføres til byzone.

2R09

Havrelyngen

Rekreativt område

Kolonihaver
15
Rekreative formål, fritidsformål, grønt
område og lignende.

8,5

•

12,5

• Parkeringsnorm maksimalt 1 p-plads pr. 50 m2
6,5

10

2,5

• Ved lokalplanlægning skal området overføres til byzone.

12,5

6,5

10

2,5

1,5

185

12,5

Ved lokalplanlægning skal en del af området overføres til byzone.
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Område 2 - Ølby - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

2R10

Grønt område
ved Ellebækken

Rekreativt område

Rekreativt grønt område
Offentlige formål, rekreative formål, fritidsformål, grønt område og
lignende.

2R11

Den Permanente Rekreativt formål,
eller off. formål

Kolonihaver
Offentlige formål som arealer til
fritidsformål, grønt område og lignende.

2R12

Opfyldning ved
Ølby Lyng

Rekreativt grønt område
Offentlige formål, rekreative formål, fritidsformål, grønt område og
lignende.

Rekreativt område

B%

Etager Højde

Bemærkninger

6,5

15

1,5

8,5

• Ved lokalplanlægning skal det en del af området overføres til byzone.

• Offentlige og kulturelle institutioner med tilknytning til områdets fritidsfunktioner kan endvidere tillades indpasset i området.
• Ved lokalplanlægning kan det sikres, at der kan ske en opfyldning af området til kote 18.
• Området skal forblive i landzone.

2R13

Køge Marina

Rekreativt område

Lystbådehavn
Offentlige formål som lystbådehavn
med tilhørende anlæg og bebyggelse
til rekreative formål samt skov og
strand.

10

2

10

2T01

Køgeegnens
Renseanlæg

Teknisk anlæg

Rensningsanlæg
Offentlige formål som forsynings- eller trafikanlæg samt tekniske anlæg
i øvrigt.

50

2,5

12,5

2T02

KARA

Teknisk anlæg

Deponeringsanlæg
Offentlige formål som forsynings- eller trafikanlæg samt tekniske anlæg
i øvrigt.

10

2,5

12,5
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• Servicefunktioner og funktioner af kulturel art kan tillades indpasset i
området.

Område 3 - Køge by

2E10
2B08

2T02

2E11

2D04

2E12
2R13

2E13

3B01

3B02
3C19

2B09

3B33

3B04
3T01 3B03

3R02

3B05
3D01

3R03

3D02
3C02

3C01
3B08
3D05

3B07
3D03 3B09

3T03

3T02
3E01

3B06
3B12

3B10
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Figur 4.3.1 Rammer, område 3 - Køge by
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T - Område til tekniske anlæg
Område der overføres til byzone

Område 3 - Køge by

Figur 4.3.3 Køge - Bevaring

Figur 4.3.4 Køge - Bymidte for detailhandel

Figur 4.3.5 Køge - Parkeringsnorm

Bevaring
En stor del af den centrale del af Køge by er udpeget
som bevaringsværdigt område i Kommuneplanen. På
ovenstående kort vises afgrænsningen for de pågældende rammeområder.

Bymidte
Ifølge planloven skal kommuneplanen afgrænse en
”Bymidte” der fastsætter, hvor der kan etableres detailhandel. Ovenstående kort viser hvilke rammer der
er medregnet som ”Bymidte”.

P-norm
Parkeringsstrategi for Køge Bymidte, som er beskrevet
i Kapitel 2, fastlægger ovenstående afgrænsning for
den reducerede p-norm i bymidten.
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Område 3 - Køge by - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

3B01

Fuglevejskvarteret

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Eksisterende tæt lav bebyggelse

30
40

1,5
1,5

8,5
8,5

• Ny bebyggelse må kun opføres som fritliggende beboelsesbygninger.

3B02

Stormøllevej

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Eksisterende tæt lav bebyggelse

30
40

1,5
1,5

8,5
8,5

• Dele af området er, som vist på kort, udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Ny bebyggelse må kun opføres som fritliggende beboelsesbygninger.

3B03

Tangmosevej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

40

2

8,5

3B04

Græsmarksvej

Boligområde

Etageboliger

3B05

Pedersvej nord for
Møllebo

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

3B06

Langesvejkvarteret

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

3B07

Pedersvej, Zoffmannsvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Eksisterende etageboliger

30
70

1,5
2,5

8,5
12,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Ny boligbebyggelse må kun opføres som fritliggende beboelsesbygninger.

3B08

Værftsgården

Boligområde

Etageboliger

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.

3B09

Emilievej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

40

1,5

8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.

3B10

Tordenskjoldsgade

Boligområde

Åben lav bebyggelse

40

1,5

8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for dele af rammen.

3B11

Slagterivej

Boligområde

Etageboliger

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.

3B12

Pedersvej, Tøxensvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

• Dele af området er, som vist på kort, udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.

3B14

Accisevej

Boligområde

Etageboliger

70

1,5

8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.
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Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

3B15

Bjerggade

Boligområde

Etageboliger

B%

Etager Højde

Bemærkninger
• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

3B16

Nicolaikvarteret

Boligområde

Etageboliger

70

1,5

8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for dele af rammen.

3B17

Alexandrastiftelsen,
Rebslagergade

Boligområde

Etageboliger

70

1,5

8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

3B18

Ågade

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.

3B19

Åkarrèen syd

Boligområde

Åben lav bebyggelse

70

1,5

8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

3B20

Skovvænget

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

3B21

Åvænget

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

3B22

Åhavnen

Boligområde

Etageboliger

90

3

12,5

3B23

Norgesvej

Boligområde

Etageboliger

3B24

Digterkvarteret

Boligområde

Åben lav bebyggelse

3B25

Skovparken

Boligområde

Etageboliger

3B26

Strandvejen

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

• Dele af området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.

3B27

Køgemarken

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Eksisterende tæt lav bebyggelse

30
40

1,5
1,5

8,5
8,5

• Ny boligbebyggelse må kun opføres som fritliggende beboelsesbygninger.

3B28

Køgemarken

Boligområde

Etageboliger

3B29

Gl. Ringstedvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

3B30

Ellemarken

Boligområde

Etageboliger

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.

• Dele af området er, som vist på kort, udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
30

1,5

8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
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Nr.

Navn

3B31

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

Parkvejs-kvarteret og de Boligområde
40 huse

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.

3B32

Astersvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Eksisterende tæt lav bebyggelse

30
40

1,5
1,5

8,5
8,5

• Ny boligbebyggelse må kun opføres som fritliggende beboelsesbygninger.

3B33

Tangmosevej 88

Boligområde

Tæt lav og etagebebyggelse

60

3

10

3BE01

Dommergården

Blandet bolig og
erhverv

Blandet byområde
Boliger og byorienterede erhverv
inden for kontor, administration,
serviceerhverv og offentlige formål.

50

1,5

8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

3BE02

Blegdammen og Jernstøbervænget

Blandet bolig og
erhverv

Blandet byområde
Boliger og byorienterede erhverv
inden for kontor, administration,
serviceerhverv og offentlige formål.

50

1,5

8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.

3BE03

Søndre Alle

Blandet bolig og
erhverv

Blandet byområde
Boliger og byorienterede erhverv
inden for kontor, administration,
serviceerhverv og offentlige formål.

50

1,5

8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for dele af rammen.

Blandet byområde
Boliger og byorienterede erhverv
inden for kontorvirksomhed,
serviceerhverv og lignende samt
offentlige formål.

70

3BE04

Bag Haverne

Blandet bolig og
erhverv

• P-strategi for Køge Kommune.
1,5

8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

3BE05

Ellemarksvej

Blandet bolig og
erhverv

Blandet byområde
Boliger og byorienterede erhverv
inden for kontorvirksomhed,
serviceerhverv og lignende samt
offentlige formål.

50

1,5

8,5

3BE06

Norske Løve

Blandet bolig og
erhverv

Blandet byområde
Boliger og byorienterede erhverv
inden for kontorvirksomhed,
serviceerhverv og lignende samt
offentlige formål.

70

1,5

8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Forhusbebyggelse mod Nørregade skal opføres som sluttet bebyggelse.
Undtaget kan dog være enkelte steder, hvor åbninger i den eksisterende
bebyggelse er et væsentlig træk og en kvalitet i bybilledet.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for dele af rammen.
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Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

3C01

Nørregade, Kindbergsgade

Centerområde

Bycenter - del af bymidte
Forhusbebyggelse
Side- og baghusbebyggelse
Centerformål som butikker, servicevirksomheder, liberale erhverv,
kontorformål, offentlige formål og
lignende virksomhed samt boliger.

3C02

Nørregade,
Brochmannsvej

Centerområde

Bycenter - del af bymidte
Forhusbebyggelse
Side- og baghusbebyggelse
Centerformål som butikker, servicevirksomheder, liberale erhverv,
kontorformål, offentlige formål og
lignende virksomhed samt boliger.

B%

Etager Højde

90
90

2,5
1,5

12,5
8,5

Bemærkninger
• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier
• Forhusbebyggelse mod gade eller torv skal opføres som sluttet bebyggelse. Undtaget er steder, hvor der er åbninger i den eksisterende bebyggelse, der er et væsentlig træk og en kvalitet i bybilledet.
• Området er en del af Køge Bymidte, hvor den samlede ramme for nyt
detailhandelsareal er 4.000 m2, heraf højst 2.000 m2 til dagligvarer. Den
maksimale butiksstørrelse er 400 m2 for udvalgsvarer og 1.500 m2 for
dagligvarer. Dette maksimale butiksareal omfatter ikke rammeområde
3C16 Collstrop.

90
90

2,5
1,5

12,5
8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Forhusbebyggelse mod gade eller torv skal opføres som sluttet bebyggelse. Undtaget er steder, hvor åbninger i den eksisterende bebyggelse,
er et væsentlig træk og en kvalitet i bybilledet.
• Området er en del af Køge Bymidte, hvor den samlede ramme for nyt
detailhandelsareal er 4.000 m2, heraf højst 2.000 m2 til dagligvarer. Den
maksimale butiksstørrelse er 400 m2 for udvalgsvarer og 1.500 m2 for
dagligvarer. Dette maksimale butiksareal omfatter ikke rammeområde
3C16 Collstrop.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for dele af rammen.

3C03

Nørregade, Tordenskjoldsgade

Centerområde

Bycenter - del af bymidte
Forhusbebyggelse
Side- og baghusbebyggelse
Centerformål som butikker, servicevirksomheder, liberale erhverv,
kontorformål, offentlige formål og
lignende virksomhed samt boliger.

90
90

2,5
1,5

12,5
8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Forhusbebyggelse mod gade eller torv skal opføres som sluttet bebyggelse. Undtaget er steder, hvor åbninger i den eksisterende bebyggelse,
er et væsentlig træk og en kvalitet i bybilledet.
• Området er en del af Køge Bymidte, hvor den samlede ramme for nyt
detailhandelsareal er 4.000 m2, heraf højst 2.000 m2 til dagligvarer. Den
maksimale butiksstørrelse er 400 m2 for udvalgsvarer og 1.500 m2 for
dagligvarer. Dette maksimale butiksareal omfatter ikke rammeområde
3C16 Collstrop.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.
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Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

3C04

Nørregade, Tøxensvej

Centerområde

Bycenter - del af bymidte
Forhusbebyggelse
Side- og baghusbebyggelse
Centerformål som butikker, servicevirksomheder, liberale erhverv,
kontorformål, offentlige formål og
lignende virksomhed samt boliger.

B%

Etager Højde

90
90

2,5
1,5

12,5
8,5

Bemærkninger
• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier
• Forhusbebyggelse mod gade eller torv skal opføres som sluttet bebyggelse. Undtaget er steder, hvor åbninger i den eksisterende bebyggelse,
er et væsentlig træk og en kvalitet i bybilledet.
• Området er en del af Køge Bymidte, hvor den samlede ramme for nyt
detailhandelsareal er 4.000 m2, heraf højst 2.000 m2 til dagligvarer. Den
maksimale butiksstørrelse er 400 m2 for udvalgsvarer og 1.500 m2 for
dagligvarer. Dette maksimale butiksareal omfatter ikke rammeområde
3C16 Collstrop.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

3C05

Nørregade, Jernbanegade

Centerområde

Bycenter - del af bymidte
Forhusbebyggelse
Side- og baghusbebyggelse
Centerformål som butikker, servicevirksomheder, liberale erhverv,
kontorformål, offentlige formål og
lignende virksomhed samt boliger.

90
90

2,5
1,5

12,5
8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Forhusbebyggelse mod gade eller torv skal opføres som sluttet bebyggelse. Undtaget er steder, hvor åbninger i den eksisterende bebyggelse,
er et væsentlig træk og en kvalitet i bybilledet.
• Området er en del af Køge Bymidte, hvor den samlede ramme for nyt
detailhandelsareal er 4.000 m2, heraf højst 2.000 m2 til dagligvarer. Den
maksimale butiksstørrelse er 400 m2 for udvalgsvarer og 1.500 m2 for
dagligvarer. Dette maksimale butiksareal omfatter ikke rammeområde
3C16 Collstrop.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.
• P-strategi for Køge Kommune.

3C06

Nørregade, Torvet

Centerområde

Bycenter - del af bymidte
Forhusbebyggelse
Side- og baghusbebyggelse
Centerformål som butikker, servicevirksomheder, liberale erhverv,
kontorformål, offentlige formål og
lignende virksomhed samt boliger.

90
90

2,5
1,5

12,5
8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Forhusbebyggelse mod gade eller torv skal opføres som sluttet bebyggelse. Undtaget er steder, hvor åbninger i den eksisterende bebyggelse,
er et væsentlig træk og en kvalitet i bybilledet.
• Området er en del af Køge Bymidte, hvor den samlede ramme for nyt
detailhandelsareal er 4.000 m2, heraf højst 2.000 m2 til dagligvarer. Den
maksimale butiksstørrelse er 400 m2 for udvalgsvarer og 1.500 m2 for
dagligvarer. Dette maksimale butiksareal omfatter ikke rammeområde
3C16 Collstrop.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.
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Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

3C07

Vestergade nord

Centerområde

Bycenter - del af bymidte
Forhusbebyggelse
Side- og baghusbebyggelse
Centerformål som butikker, servicevirksomheder, liberale erhverv,
kontorformål, offentlige formål og
lignende virksomhed samt boliger.

B%

Etager Højde

90
90

2,5
1,5

12,5
8,5

Bemærkninger
• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Forhusbebyggelse mod gade eller torv skal opføres som sluttet bebyggelse. Undtaget er steder, hvor åbninger i den eksisterende bebyggelse,
er et væsentlig træk og en kvalitet i bybilledet.
• Området er en del af Køge Bymidte, hvor den samlede ramme for nyt
detailhandelsareal er 4.000 m2, heraf højst 2.000 m2 til dagligvarer. Den
maksimale butiksstørrelse er 400 m2 for udvalgsvarer og 1.500 m2 for
dagligvarer. Dette maksimale butiksareal omfatter ikke rammeområde
3C16 Collstrop.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

3C08

Åkarréen

Centerområde

Bycenter - del af bymidte
Forhusbebyggelse
Side- og baghusbebyggelse
Centerformål som butikker, servicevirksomheder, liberale erhverv,
kontorformål, offentlige formål og
lignende virksomhed samt boliger.

90
90

2,5
1,5

12,5
8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Forhusbebyggelse mod gade eller torv skal opføres som sluttet bebyggelse. Undtaget er steder, hvor der er åbninger i den eksisterende bebyggelse, der er et væsentlig træk og en kvalitet i bybilledet.
• Området er en del af Køge Bymidte, hvor den samlede ramme for nyt
detailhandelsareal er 4.000 m2, heraf højst 2.000 m2 til dagligvarer. Den
maksimale butiksstørrelse er 400 m2 for udvalgsvarer og 1.500 m2 for
dagligvarer. Dette maksimale butiksareal omfatter ikke rammeområde
3C16 Collstrop.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

3C09

Brogade øst

Centerområde

Bycenter - del af bymidte
Forhusbebyggelse
Side- og baghusbebyggelse
Centerformål som butikker, servicevirksomheder, administration,
offentlige formål og lignende virksomheder samt boliger.

90
90

2,5
1,5

12,5
8,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Forhusbebyggelse mod gade eller torv skal opføres som sluttet bebyggelse. Undtaget er steder, hvor der er åbninger i den eksisterende bebyggelse, der er et væsentlig træk og en kvalitet i bybilledet.
• Området er en del af Køge Bymidte, hvor den samlede ramme for nyt
detailhandelsareal er 4.000 m2, heraf højst 2.000 m2 til dagligvarer. Den
maksimale butiksstørrelse er 400 m2 for udvalgsvarer og 1.500 m2 for
dagligvarer. Dette maksimale butiksareal omfatter ikke rammeområde
3C16 Collstrop.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.
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Område 3 - Køge by - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

3C10

Kvickly

Centerområde

Bycenter - del af bymidte
Centerformål som butikker, servicevirksomheder, liberale erhverv,
kontorformål, offentlige formål,
mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder og lignende
virksomheder samt boliger.

90

2,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.

12,5

• Forhusbebyggelse mod gade eller torv skal opføres som sluttet bebyggelse. Undtaget er steder, hvor der er åbninger i den eksisterende bebyggelse, der er et væsentlig træk og en kvalitet i bybilledet.
• Det eksisterende butiksareal på 3500 m2 kan fastholdes og omdisponeres. Etablering af nye butikker kan kun ske med en maks. størrelse på
600 m2.
• Detailhandelsarealet kan ikke udvides inden for rammen.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

3C11

Torvet 19

Centerområde

Bycenter - del af bymidte
110
Centerformål så som butikker, servicevirksomhed, liberale erhverv,
kontorformål, mindre håndværk og
lignende virksomhed samt boliger.

2,5

11

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Området er en del af Køge Bymidte, hvor den samlede ramme for nyt
detailhandelsareal er 4.000 m2, heraf højst 2.000 m2 til dagligvarer. Den
maksimale butiksstørrelse er 400 m2 for udvalgsvarer og 1.500 m2 for
dagligvarer. Dette maksimale butiksareal omfatter ikke rammeområde
3C16 Collstrop.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

3C12

Blegdammen

Centerområde

Bycenter - del af bymidte
90
Centerformål som butikker og byorienterede erhverv som kontor og
servicevirksomhed samt boliger.

2,5

12,5

• Området er en del af Køge Bymidte, hvor den samlede ramme for nyt
detailhandelsareal er 4.000 m2, heraf højst 2.000 m2 til dagligvarer. Det
maksimale butiksstørrelse er 400 m2 for udvalgsvarer og 1.500 m2 for
dagligvarer. Dette maksimale butiksareal omfatter ikke rammeområde
3C16 Collstrop.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

3C13

3C14

Inderhavnen

Det centrale stationsområde

Centerområde

Centerområde

Køge Kommuneplan 2017 - Kapitel 4

Bycenter - del af bymidte
Centerformål som butikker,
servicevirksomheder, liberale
erhverv, kontorformål, offentlige
formål, havnerelaterede formål,
turistmæssige og kulturelle formål
og lignende virksomheder samt
boliger.

70

2,5

12,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Området er en del af Køge Bymidte, hvor den samlede ramme for nyt
detailhandelsareal er 4.000 m2, heraf højst 2.000 m2 til dagligvarer. Den
maksimale butiksstørrelse er 400 m2 for udvalgsvarer og 1.500 m2 for
dagligvarer. Dette maksimale butiksareal omfatter ikke rammeområde
3C16 Collstrop.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

Bycenter
130
Blandede byfunktioner: Detailhandel, administration service, boliger,
kulturelle og offentlige formål

15,5

• Bruttoetagearealet for de enkelte butikker er højst 1.600 m2.
• Detailhandelsareal for kan ikke udvides inden for rammen.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammeområdet.
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Område 3 - Køge by - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

3C15

Søndre Havn

Centerområde

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

155

7

• En lokalplan skal sikre områdets industrielle spor samt sikre, at områdets nord-syd-gående byrum får en grøn karakter primært for cykler og
gående. Områdets øst-vest-gående byrum skal være gaderum for både
biler, cykler og gående.

24,5

• Området er en del af Køge Bymidte, hvor den samlede ramme for nyt
detailhandelsareal er 4.000 m2, heraf højst 2.000 m2 til dagligvarer. Dette
maksimale butiksareal omfatter ikke rammeområde 3C16 Collstrop.
• Inden for rammeområdet 3C15 må udvalgsvarerbutikker ikke være større
end 400 m2 bruttoetageareal og daglivarebutikker ikke større end 800 m2.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

3C16

Collstrop

Centerområde

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

180

7

24,5

• Højst fem etager må ligger over koten på stationsbroens byrumsgulv.
• Detailhandelsrammen er fastsat til 10.000 m2.
• Det maksimale bruttoetageareal for udvalgsvarer er 2.000 m2, det
mindste er 1.000 m2. Der må planlægges for én dagligvarebutik på højst
3.500 m2 bruttoetageareal.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for dele af rammen.

3C17

Stationsområde Nord

Centerområde

Centerområde

140

15,5

Offentligt formål, boliger, kontorer,
parkering.
3C18

3C19

3C20

Stationsområde Syd

Køge Idrætspark

Åbassinet

Centerområde

Centerområde

Blandede byfunktioner, detailhandel, administration, service, boliger, kulturelle og offentlige formål.

• Detailhandelsareal for kan ikke udvides inden for rammen.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammeområdet.

125

12,5

• Detailhandelsareal for kan ikke udvides inden for rammen.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammeområdet.

Offentligt formål (idrætsanlæg),
30
liberale erhverv, service, detailhandel, herunder dagligvarer.

4

Blandede byfunktioner, detailhandel, administration, service, boliger, kulturelle og offentlige formål.

3

22

• Det samlede bruttoetageareal til detailhandel må ikke overstige 1.500
m2.
• Der må højst etableres 24.000 m2 til kontor- og serviceerhverv

90

12,5

• Området er en del af Køge Bymidte, hvor den samlede ramme for nyt
detailhandelsareal er 4.000 m2, heraf højst 2.000 m2 til dagligvarer. Dette
maksimale butiksareal omfatter ikke rammeområde 3C16 Collstrop.
• Inden for rammeområdet 3C20 må udvalgsvarerbutikker ikke være større
end 400 m2 bruttoetageareal og daglivarebutikker ikke større end 800 m2.
Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

3D01

Nørremarkens Plejehjem Offentlige formål Sociale institutioner
Offentlige formål som institution,
skole, fritidsformål og lignende.

35

2,5

12,5

3D02

Møllebo

50

2,5

12,5

Offentlige formål Sociale institutioner
Offentlige formål som institution,
skole, fritidsformål og lignende
samt boliger.
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Område 3 - Køge by - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

3D03

Kirkegården, Nørregade

Offentlige formål Kirker og kirkegårde
Offentlige formål som kirke, kirkegårde og lignende formål.

3D04

Det gamle Sygehus

Offentlige formål Sociale institutioner
Offentlige formål som institution,
skole, fritidsformål og lignende
samt boliger.

70

2,5

12,5

3D05

Strandgården

Offentlige formål Sociale institutioner
Offentlige formål som institution,
skole, fritidsformål og lignende.

15

2,5

12,5

3D06

Sct. Nicolaj Skole

Offentlige formål Uddannelsesinstitution
Offentlige formål som institution,
skole, fritidsformål og lignende.

90

2,5

12,5

3D07

Kirkegården, Kirkestræde

Offentlige formål Kirker og kirkegårde
Offentlige formål som kirke, kirkegårde og lignende formål.

3D08

Handelsskolegrunden

Offentlige formål P-anlæg

3D09

Kirke, Skitsesamling,
Bibliotek

Offentlige formål Kulturelle institutioner
Offentlige formål som offentlig administration, service, institutioner
og lignende.

B%

Etager Højde

Bemærkninger
• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.
• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.

90

2,5

12,5

• P-strategi for Køge Kommune.

12,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Forhusbebyggelse mod gade eller torv skal opføres som sluttet bebyggelse. Undtaget er steder, hvor åbninger i den eksisterende bebyggelse,
er et væsentlig træk og en kvalitet i bybilledet.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

3D10

Køge Rådhus og Museet

Offentlige formål Administration
Offentlige formål som administration, service, institutioner og
lignende.

110

2,5

12,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
• Forhusbebyggelse mod gade eller torv skal opføres som sluttet bebyggelse. Undtaget er steder, hvor åbninger i den eksisterende bebyggelse,
er et væsentlig træk og en kvalitet i bybilledet.
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

3D11

Posthusgrunden

Offentlige formål Offentligt parkeringsanlæg

3D12

Kirkegården, Vestergade Offentlige formål Kirker og kirkegårde
Offentlige formål som kirke, kirkegårde og lignende formål.
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12,5

• P-strategi for Køge Kommune.
• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
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Område 3 - Køge by - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

3D13

Politigården

3D14

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

Offentlige formål Administration
Offentlige formål som administration, service, institutioner og
lignende formål samt offentlig
parkering.

40

2,5

12,5

• P-strategi for Køge Kommune.

Sandmarksbo

Offentlige formål Sociale institutioner
Offentlige formål som institution,
skole, fritidsformål og lignende
samt boliger.

50

2,5

12,5

3D15

Søndre skole

Offentlige formål Uddannelsesinstitution
Offentlige formål som institution,
skole, fritidsformål og lignende.

40

2,5

12,5

3D16

Institutioner ved Gymnasievej

Offentlige formål Sociale institutioner og tekniske
anlæg. Offentlige formål som
institution, skole, fritidsformål og
lignende. Tekniske anlæg som
vandværk.

40

2,5

12,5

3D17

Ellemarkskolen

Offentlige formål Uddannelsesinstitution
Offentlige formål som institution,
skole fritidsformål og lignende.

40

2,5

12,5

3D18

Gymnasiet

Offentlige formål Uddannelsesinstitution
Offentlige formål som institution,
skole fritidsformål og lignende.

35

2,5

12,5

3D19

Krematoriet og Adventkirken

Offentlige formål Kirker og kirkegårde
Offentlige formål som kirke, kirkegårde og lignende formål samt
offentlig parkering.

3D20

Toldkammeret

Offentlige formål Administration
Offentlige formål som administration, service, institutioner og
lignende.

45

2,5

12,5

3D21

Parkeringsanlæg ved
Værftsvej

Offentlige formål Offentlig parkering, parkering for
busser, trailere og andre større
køretøjer samt lignende formål.

50

3

12,5

12,5

• P-strategi for Køge Kommune.

Erhverv i form af værksteds- og
lagervirksomheder.
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Område 3 - Køge by - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

3D22

Vandværksgrunden

Offentlige formål Offentlig parkering

3D23

Køge Torv

Offentlige formål Køges centrale torv

3D24

Parkeringsanlæg ved Tøxensvej

Offentlige formål Offentlig parkering

3E01

Junckers Industrier

Erhvervsområde

Tungere industri
Virksomheder inden for fremstillings-, transport- og oplagsvirksomhed samt engroshandel og
lignende.

3E03

Nordre Havn

Erhvervsområde

B%

Etager Højde

Bemærkninger

12,5

• P-strategi for Køge Kommune.

12,5

• P-strategi for Køge Kommune.

50

20

• Højst 40% af den enkelte ejendoms grundareal må bebygges.

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

70

20

• Ejendommen Havnen 39 (det gamle havnekontor) må 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.

3E05

Hotel Hvide Hus

Erhvervsområde

Serviceerhverv
Virksomheder inden for Serviceerhverv som fx hotel med tilhørende
anlæg samt offentlige formål.

70

3

12,5

3R01

Køge Stadion

Rekreativt område

Idrætsanlæg
Anvendelse til offentlige formål
som idræt og kontorvirksomhed.
Detailhandel med dagligvarer og
udvalgsvarer.

30

4

16

• Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige
1500 m2.
• Der må højst etableres 1 p-plads pr. 75 m2.

3R03

Trekanten ved Københavnsvej Rekreativt område

Rekreative formål som fritidsformål, grønt område og lignende.

1

6,5

3R04

Lovparken

Rekreativt område

Rekreative formål som fritidsformål, grønt område og lignende.

1

6,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.

3R05

Fændediget

Rekreativt område

Rekreative formål som fritidsformål, grønt område og lignende.

1

6,5

• Området er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
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Område 3 - Køge by - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

3R06

Grønt område
ved Skovparken

Rekreativt område

Rekreative formål som fritidsformål, grønt område og lignende.

3R07

Åbassinet

Rekreativt område

Rekreative formål som offentlige
formål, turist- og fritidsformål,
grønt område og lignende.

3R08

Søndre Strand

Rekreativt område

3R09

Indermolen

Rekreativt område

Etager Højde

Bemærkninger

1

6,5

• Området er fredskov.

1

5

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

1,5

8,5

• 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.

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

1,5

8,5

• Faciliteter for maritime klubber og andre fritidsfaciliteter relateret til havnen,
stranden og havet samt tekniske anlæg i tilknytning til havnen kan indpasses i
området.

1

6,5

2,5

12,5

3T01

Trekanten ved
Københavnsvej

Tekniske anlæg

Trafikanlæg
Offentlige formål som offentlig
parkering.

3T02

Køge Station,
sporareal

Tekniske anlæg

Teknisk anlæg
Offentlige formål som forsyningseller trafikanlæg samt tekniske
anlæg i øvrigt

3T03

Nord- og sydmolen

Tekniske anlæg

Vindmølleområde.

B%

5

• Der kan lokalplanlægges for max én restaurant (bordservering).
• Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for dele af rammen.

10

• Området skal friholdes for bebyggelse bortset fra mindre bygninger fællesanlæg
og lignende, der har tilknytning til områdets anvendelse og drift.

• Interesseområde for placering af fire store vindmøller op til 150 meter.

Havnerelaterede erhverv samt
rekrative formål.
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Område 4 - Hastrup

3D14
3B31

3B30

3R06

3B25

3B21
3BE03
3B24

3B32

4R01
4B02

4B03

4B01

Åshøje
4B10

4B05

4B11

3D15

4B08

13R04

3B28

4R02
4R03

4B09
4B13
4R05

4B12

3R08
3E05

3B27

4B07

4R04

13BE22

3B26

4B06
4B04

3C15

3B23
3B22

4C02 4D01

4B14
4B15

Hastrup
FigurBymidte
4.4.1 Udvalgsvarer

4B16

Pladskrævende udvalgsvarer

13R09

4B17
4R06

Figur 4.4.2 Rammer, område 4 - Hastrup

13R10
4B18

B - Boligområde

Svansbjerg
13BE24

4R07

Gl. Hastrup

C - Centerområde

13BE25

D - Område til offentlige formål

13D03
4E01

13R08

13R11

E - Erhvervsområde

4E02

N

Egøje
13BE27

R - Rekreativt område
Område der overføres til byzone

500 Meter

Lokalcenter
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Område 4 - Hastrup - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

4B01

Blåbærparken

Boligområde

Etageboliger

4B02

Boholtegården

Boligområde

Etageboliger

B%

Etager Højde

Bemærkninger

• I området er der udlagt et lokalcenter, hvor der kan placeres butikker og byorienterede servicevirksomheder, som kontor, sundhedsklinikker og lign. samt offentlige formål. Der må ikke indrettes spillehaller.

Lokalcenter

• Der må ikke etableres yderligere detaílhandelsareal.
4B03

Filantropen

Boligområde

Etageboliger

• Mindre butikker og servicevirksomheder kan endvidere tillades indpasset i området.

4B04

Boholte

Boligområde

Blandet boligområde
Offentlige og private serviceformål

50

4

12,5

4B05

Bregnevej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

4B06

Solbakken

Boligområde

Etageboliger

4B07

Boliger ved Skel- Boligformål
stien 21-27

Tæt lav og åben lav boligbebyggelse

30

3

8,5

4B08

Boliger ved Vordingborgvej 35

Boligformål

Tæt lav og etageboliger

60

4

13,5

4B09

Ravnsborg

Boligområde

Åben lav bebyggelse
30
Tæt lav bebyggelse - min. 2 etager 40
Etagebebyggelse
60

4B10

Søsvinget Nord

Boligområde

Blandet boligområde

40

2,5

12,5

4B11

Søsvinget Syd

Boligområde

Blandet boligområde

40

2,5

12,5

4B12

Klemenstorp

Boligområde

Blandet boligområde

40

2,5

12,5

4B13

Boskovparken

Boligområde

Blandet boligområde

40

2,5

12,5

4B14

Moltkesvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

4B15

Engvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

4B16

Hastrupparken

Boligområde

Etageboliger

• Offentlige og private serviceformål, der kan placeres i området, er: børneinstitutioner, pædagogisk udviklingscenter, kirke, urnekirkegård, motions- og gymnastiklokaler, sundhedsklinikker, forenings- og forsamlingslokaler, kultur- og fritidsformål og lignende.

8,5
8,5
12,5

• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at en del af området overføres til byzone.
• I området er der udlagt et lokalcenter, hvor der kan placeres butikker og byorienterede servicevirksomheder, som kontor, sundhedskliniker og lign. samt offentlige
formål. Der må ikke indrettes spillehaller.

Lokalcenter

• Der må ikke etableres yderligere detaílhandelsareal.

203
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Område 4 - Hastrup - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

4B17

Hastrupvænget

Boligområde

Blandet boligområde

40

2,5

12,5

4B18

Jyllandsvejskvarteret

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Eksisterende tæt lav bebyggelse.

30
40

1,5
1,5

8,5
8,5

4C02

Lerbæk Torv

Centerområde

Lokalcenter
50
Centerformål som butikker, servicevirksomhed, liberale erhverv,
offentlige formål, mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder
og lignende samt boliger.

3

15

4D01

Hastrupskolen

Offentlige formål Uddannelsesinstitution
Offentlige formål som institution,
skole, fritidsformål og lignende.

40

2,5

12,5

4E01

Danmarksvej

Erhvervsområde

Lettere industri
50
Virksomheder inden for værkstedsservice- og lagervirksomhed og
lignende.

2,5

12,5

• Området er udpeget som et indsatsområde. Det betyder, at der i forbindelse med
en lokalplan skal gennemføres en samlet planlægning for hele området med sigte
på at fremme en udvikling i området, der sikrer områdets visuelle og funktionelle
kvaliteter.

4E02

Solvangsvej

Erhvervsområde

Lettere industri
50
Virksomheder inden for værkstedsservice- og lagervirksomhed,
herunder større detailhandel med
pladskrævende udvalgsvarer.

2,5

12,5

• Den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse til pladskrævende udvalgsvarer er 3.000 m2. Bruttoetageareal for den enkelte butik må højest være 2.000 m2.

4R01

Ellebækkens Park- Rekreativt omområde
råde

Rekreativt grønt område
Rekreative formål som fritidsområde, grønt område og lignende.

1

6,5

4R02

Grønt område
ved Søndre Skole

Rekreativt grønt område
Rekreative formål som fritidsformål, grønt område og lignende.

1

6,5

4R03

Ravnsborg Idræts- Rekreativt omanlæg
råde

Idrætsanlæg
Offentlige formål som anlæg til
idrætsformål og lignende.

2,5

12,5

4R04

Hastrupsøerne

Rekreativt område

Rekreative formål som fritidsområde, grønt område og lignende.

1

6,5

4R05

Boskov
Fælledpark

Rekreativt område

Rekreative formål som fritidsområde, grønt område og lignende.

1

6,5

Rekreativt område
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Bemærkninger

• Ny boligbebyggelse må kun opføres som fritliggende beboelsesbygninger.

Område 4 - Hastrup - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

4R06

Grønt område ved Hastrupvænget

Rekreativt område

Rekreative formål som fritidsområde, grønt område og lignende.

1

6,5

4R07

Lidemarksvej

Rekreativt område

Rekreative formål som fritidsområde, grønt område og lignende.

1

6,5

205

Etager Højde

Bemærkninger
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Område 5 - Herfølge

13D0
4E01

13R08

13R11
4E02

5B17

Herfølge
5B02

5B01

5BE01

5D02

5B03

5C01

5BE02

5D04

5R01

5D01
13R07
5D03
5B04
5R02

5B16
5B05

5B15

5D06

Figur 4.5.1 Herfølge bymidte

5B06

Bymidte
Pladskrævende udvalgsvarer

5R03

5B07

5B09

5B08

13BE29

5B11

Vedskølle

5R04
5B12

5B10

Figur 4.5.2 Rammer, område 5 - Herfølge
B - Boligområde

5D05

BE - Blandet bolig- og erhvervsområde

5B14

C - Centerområde

5B13

N

D - Område til offentlige formål
R - Rekreativt område

500 Meter

Område der overføres til byzone

Tessebølle

Lokalcenter
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Område 5 - Herfølge - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

5B01

Kirkevej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

• En del af området er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.

Tæt lav bebyggelse

40

8,5

• En lokalplan skal sikre de bevaringsværdige træk og karakteristika.

Etageboliger

40

12,5

• Tæt lav og etageboliger må kun etableres i forbindelse med etablering af nye
boliger ved plejehjemmet

5B02

Skovbrynet

Boligområde

Etageboliger

5B03

Lille Stationsvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

5B04

Møllebakken

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

5B05

Herfølge

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

5B06

Tinggårdene

Boligområde

Tæt lav bebyggelse

40

2,5

12,5

5B07

Vordingborgvej
nr. 120-176

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

5B08

Torpgården

Boligområde

Tæt lav bebyggelse

40

2,5

12,5

5B09

Møllebækvej øst

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

5B10

Holmebækhuse

Boligområde

Tæt lav bebyggelse

40

2,5

12,5

Lokalcenter

• I området er udlagt et lokalcenter, hvor der kan placeres butikker og byorienterede servicevirksomheder som kontor, sundhedsklinikker og lign. samt offentlige
formål. Der må ikke indrettes spillehaller.
• Der må ikke etableres yderligere detaílhandelsareal.

5B11

Nyevangen

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Tæt lav bebyggelse

30
40

1,5
1,5

8,5
8,5

5B12

Tessebøllevej

Boligområde

Åben lav-bebyggelse
30
Tæt lav-bebyggelse - min. 2 etager 40
Etagebebyggelse
40

1,5
2
2

8,5
8,5
8,5

• Ved lokalplanlægnings skal det sikres, at:
- der er en sammenhæng med de grønne områder og stiforbindelser til området
nord for
- områdets grænse mod øst og syd mod det åbne land udføres med levende hegn
og åbne forbindelser
• Ved lokalplanlægning skal den del af området, der er landzone overføres til byzone.

5B13

Vagtelvej

Boligområde

Tæt lav-bebyggelse

40

2,5

12,5

5B14

Hejrebanken

Boligområde

Tæt lav-bebyggelse

40

2,5

12,5

5B15

Rækkehuse på
Tessebøllevej

Boligområde

Tæt lav bebyggelse

35

2

8,5

207
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Område 5 - Herfølge - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

5B16

Boliger ved Pilevej Herfølge

Boligområde

Tæt lav bebyggelse

40

2

8,5

5B17

Herfølge N

Boligområde

Blandet boligområde

50

3

12,5

Bemærkninger

• Udbygningen af området skal ske med en graduering af koncentration
af bebyggelsen fra stationen og mod vest.
• Udbygningen af området kan kun ske på baggrund af en samlet planlægning for ramme område 5BE02 og 5B17.
• Ved lokalplanlægning skal en del af området overføres til byzone.

5BE01

Stationsvej

Blandet bolig- og erhvervsområde

Blandet byområde
Boliger og byorienterede erhverv
inden for kontorvirksomhed,
serviceerhverv og lignende samt
offentlige formål.

50

1,5

8,5

5BE02

Herfølge NV - Stationsområde

Blandet bolig- og erhvervsområde

Blandet byområde
Boliger og byorienterede erhverv
inden for kontorvirksomhed,
serviceerhverv og lignende samt
offentlige formål.

50

3

12,5

Centerområde - Bymidte
Centerformål som butikker, servicevirksomhed, liberale erhverv,
offentlige formål, mindre ikke
generende fremstillingsvirksomhed og lignende virksomhed, samt
boliger.

50

5C01

5D01

5D02

Billesborgvej

Herfølge Kirke

Herfølge Skole

Centerområde

Offentlige formål

Offentlige formål
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• Udbygningen af området kan kun ske på baggrund af en samlet planlægning for ramme område 5BE02 og 5B17.
• Ved lokalplanlægning skal en del af området overføres til byzone.
2,5

12,5

• Rammen for det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse til butikker i Herfølge bymidte til 2.500 m2.
• En del af området er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal sikre de bevaringsværdige træk og karakteristika.

Kirker og kirkegårde
Offentlige formål som kirke, kirkegårde og lignende formål.
Uddannelsesinstitution
Offentlige formål som institution,
skole fritidsformål og lignende

• Udbygningen af området skal ske med en graduering af koncentration
af bebyggelsen fra stationen og mod vest.

• En del af området er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal sikre de bevaringsværdige træk og karakteristika.
40

208

2,5

12,5

Område 5 - Herfølge - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

5D03

Tingstedet

Offentlige formål

Sociale institutioner
Offentlige formål som institution,
skole, fritidsformål og lignende
samt plejeboliger.

50

2,5

12,5

5D04

Herfølgehjemmet

Offentlige formål

Sociale institutioner
Offentlige formål som institution,
skole, fritidsformål og lignende
samt boliger.

35

2,5

12,5

5D05

Holmebæk-centret

Offentlige formål

Uddannelsesinstitution
Offentlige formål som institution,
skole, fritidsformål og lignende.

40

2,5

12,5

5D06

Herfølge Privatskole

Offentlige formål

Uddannelsesinstitution. Offentlige formål som institution, skole,
fritidsformål og lignende samt
rekreativt område

35

2

8,5

5R01

Herfølge Stadion øst

Rekreativt område

Idrætsanlæg
Offentlige formål som anlæg til
idrætsformål og lignende.

10

2,5

12,5

5R02

Tinggårdskilen

Rekreativt område

Offentlige formål som rekreative
formål, fritidsformål, grønt område
og lignende.

1

6,5

5R03

Herfølge fælled

Rekreativt område

Rekreativt grønt område
Offentlige formål som rekreative
formål, fritidsformål, grønt område
og lignende.

1

6,5

5R04

Holmebækparken

Rekreativt område

Rekreativt grønt område
Offentlige formål som rekreative
formål, fritidsformål, grønt område
og lignende.

1

6,5

209

Bemærkninger

• Ved lokalplanlægning skal en del af området overføres til byzone.
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Område 6 - Borup

Figur 4.6.1 Borup bymidte
Bymidte

13BE06

E05

Pladskrævende udvalgsvarer

6B01

Borup

6B18

6B02
6R01
6B04

6B05
6B03

6B06

6B07
6D01

6D04

6R02
6BE02

6D06
6B19

6D03

6B08
6C01
6B09

6B11

6R03

6B10
6B12

6R04

13BE11

6B13
6B14
6D05
6E02

6E01
6BE01
6E01

6B15

Figur 4.6.2 Rammer, område 6 - Borup

6B16

B - Boligområde
BE - Blandet bolig- og erhvervsområde

6R05
6E03

C - Centerområde

6B17

D - Område til offentlige formål

N

E - Erhvervsområde

13BE14
13BE15

500 Meter

R - Rekreativt område
Område der overføres til byzone
Bevaringsområde
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Område 6 - Borup - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

6B01

Mølleparken

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

6B02

Neergaardparken

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Tæt lav bebyggelse

30
40

1,5
1,5

8,5
8,5

6B03

Stenhøjparken

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

6B04

Dalstrøget

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

6B05

Nøddeparken

Boligområde

Etageboliger

65

4

12

6B06

Lammestrupvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

6B07

Ældreboliger v.
Møllevej

Boligområde

Tæt lav bebyggelse

40

1,5

8,5

6B08

Vinkelvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

Bemærkninger

• En del af området er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at området planlægges under et og medhensyn til de eksisterende arkitektoniske og kulturhistoriske træk.

6B09

Østergade

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Tæt lav boligbebyggelse

30
40

1,5
1,5

8,5
8,5

6B10

Bækgårdsvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

6B11

Bakkegårds Allé

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Tæt lav bebyggelse
Etagebebyggelse

30
40
40

1,5
2
2

8,5
8,5
8,5

6B12

Søvej Krovænget

Boligområde

Etageboliger

65

4

12

6B13

Hovedgaden
1-11

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

6B14

Boliger ved
Bækgårdsvej 39

Boligområde

Åben lav bebyggelse

40

2

8,5

6B15

Kilen ved Kimmerslevvej 7

Boligområde

åben lav og tæt lav bebyggelse

30

1,5

8,5

6B16

Kymervej Borup

Boligområde

Åben lav og tæt lav bebyggelse

30

1,5

8,5

6B17

Kimmerslevvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

6B18

Møllebankerne
- II

Boligområde

Åben lav og tæt lav bebyggelse
Tæt lav bebyggelse min. 2 etager
Etagebebyggelse

30
40
40

1,5
2
2

8,5
8,5
8,5

• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at planlægningen af området sker unde
hensyntagen til stationsbyens kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.

• En del af området er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at området planlægges under et og med
hensyn til de eksisterende arkitektoniske og kulturhistoriske træk.

211

• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at området afskærmes med beplantning,
høje levende hegn.

• Ved udarbejdelse af lokalplan for området skal det sikres, at de landskabelige
kvaliteter i området bevares og at skrænten mod Kimmerslev Møllebæk friholdes
for bebyggelse og terrænreguleringer.
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Område 6 - Borup - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

6B19

Møllebankerne

Boligområde

Åben lav og tæt lav bebyggelse
30
Tæt lav bebyggelse - min. 2 etager 40
Etagebebyggelse
40

6BE01

Kolmosevej

Blandet bolig og
erhverv

Boligbebyggelse
Erhvevsbebyggelse

6BE02

Gefion, Møllevej

Blandet bolig
og erhvervsområde, offentlige
formål.

Uddanlesinstitution, klinikker, liberale erhverv.

Centerområde

Bycenter - Bymidte
Centerformål som detailhandel,
servicevirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål og mindre
ikke generende fremstillingsvirksomheder samt boliger.

6C01

Borup Bymidte

Tæt lav bebyggelse
Tæt lav bebyggelse - 2 etager
Erhvervsformål som uddannelsesinstitutioner klinikker,

B%

Etager Højde

Bemærkninger

1,5
2
2

• Ved udarbejdelse af lokalplan for området skal det sikres, at de landskabelige kvaliteter i området bevares og at skrænten mod Kimmerslev
Møllebæk friholdes for bebyggelse og terrænreguleringer.

30
50

8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

30
40

1,5
2

8,5
8,5

75

2,5

12

• Butiksarealet for de enkelte butikker må ikke overstige 1400 m2.
• Bevaringsområde - en del af området er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal sikre de bevaringsværdige træk og karakteristika.

6D01

Plejehjem Borup

Offentlige formål Socialinstitution

50

2

12

6D03

Område øst for Plejehjem- Offentlige formål Socialinstitution
met i Borup

50

2

12

6D04

Borup Skole og Kirke

50

2

12

Offentlige formål Uddannelsesinstitution

• Den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål i
Borup bymidte til 2.500 m2,

• En del af området er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal sikre de bevaringsværdige træk og karakteristika.

6D05

Privatskolen

Offentlige formål Uddannelsesinstitution

50

6D06

Plejehjem Møllebankerne

Offentlige formål Socialinstitution

30
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8,5

Område 6 - Borup - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

6E01

Bækgårdsvej I

Erhvervsområde

Lettere industri
Virksomheder indenfor lager-,
værksteds- og servicevirksomhed og boliger i tilknytning til
virksomhederne i området samt
detailhandel med pladskrævende
udvalgsvarer jf. planlovens detailhandelsbestemmelser.

B%

Etager Højde

6E02

Bækgårdsvej III

Erhvervsområde

Kontor og serviceerhverv
50
Virksomheder inden for administration samt rekreative formål.

6E03

Bækgårdsvej II

Erhvervsområde

Lettere industri
50
Virksomheder indenfor produktions- og værkstedsvirksomhed og
lager samt detailhandel med pladskrævende udvalgsvarer jf. planlovens detailhandelsbestemmelser.

12,5

12

6R01

Idrætsområde

Rekreativt område

Idrætsanlæg

6R02

Grønt område, Dalstrøget
m.fl.

Rekreativt område

Rekreativt grønt område

6R03

Nyttehaver Malervej

Rekreativt område

Kolonihaver
Nyttehaver og lignende

6R04

Bypark - Savværksgrunden

Rekreativt område

Rekreativt grønt område

6R05

Grønt Rekreativt Areal i
Borup Syd

Rekreativt område

Rekreativt grønt område

10

1,5

Bemærkninger
•

Rammen for det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse til butiksformål som pladskrævende udvalgsvarer er fastsat som
en samlet ramme for delområderne 6E01 Bækgårdsvej I og 6E03
Bækgårdsvej II i Borup og 7E04 Ringstedvej i Bjæverskov til 5.000
m2.

•

Bruttoetageareal for den enkelte butik må højest være 2.000 m2.

8,5

• Rammen for det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse til butiksformål som pladskrævende udvalgsvarer er fastsat som
en samlet ramme for delområderne 6E01 Bækgårdsvej I og 6E03 Bækgårdsvej II i Borup og 7E04 Ringstedvej i Bjæverskov til 5.000 m2.
• Bruttoetageareal for den enkelte butik må højest være 2.000 m2.

•
Ved lokalplanlægning skal dele af området overføres til byzone.

•
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En lokalplan skal sikre de bevaringsværdige træk og karakteristika.
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Område 7 - Bjæverskov

Regnemark

13T01

Bjæverskov

13R06

13BE17

7E02
7E03
7E04
7B01

13BE20

7E01
7D01
7C01

7R01

Figur 4.7.1 Bjæverskov bymidte

7B03

7D02

7B06

7B04

Bymidte
Pladskrævende udvalgsvarer

7B05

7B02

7E06

7B07
7B08
7D03

7T01
7E07

Figur 4.7.2 Rammer, område 7 - Bjæverskov
7E05

7R02

B - Boligområde
C - Centerområde
D - Område til offentlige formål
E - Erhvervsområde

N

R - Rekreativt område
T - Område til tekniske anlæg

500 Meter
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Område 7 - Bjæverskov - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

7B01

Krogen - Åvej

Boligområde

Boligområde
Boligformål samt centerformål og
offentlige formål.

30

1,5

• En del af området er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.

8,5

• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at området planlægges under et og
med hensyn til de eksisterende arkitektoniske og kulturhistoriske træk.

7B02

Læskovvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

7B03

Kildebjerggård

Boligområde

Tæt lav bebyggelse

35

1,5

8,5

7B04

Stensbjergvej

Boligområde

Tæt lav bebyggelse

35

1,5

8,5

7B05

Lidemarksvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Tæt lav bebyggelse

30
40

1,5
2

8,5
8,5

7B06

Boligområde med Bypark - Duehusvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Tæt lav bebyggelse

30
40

1,5
2

8,5
8,5

7B07

Kirsebærhaven

Boligområde

Tæt lav bebyggelse

35

1,5

8,5

7B08

Granlunden

Boligområde

Tæt lav bebyggelse

35

1,5

8,5

7C01

Bjæverskov Centret

Centerområde

Bymidte
Centerformål som detailhandel,
servicevirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål og mindre
ikke generende fremstillingsvirksomheder samt boliger.

50

3

12

7D01

Ejbovej

Offentlige formål Offentlige formål som privat service og boligformål

50

2,5

12

7D02

Bjæverskov Kirke

Offentlige formål Kirker og kirkegårde
Offentlige formål som kirke, kirkegårde og lignende formål.

30

1,5

8,5

• Bebyggelsesprocenten gælder for anden bebyggelse end kirken.

7D03

Skovboskolen

Offentlige formål Uddannelsesinstitution
Offentlige formål samt boliger.

50

2,5

12

• Ved lokalplanlægning skal området overføres til byzone.

7E01

William Cook

Erhvervsområde

Erhvervsområde
50
Virksomheder inden for produktion,
lager og værkstedsvirksomhed.

3,5

12,5

• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at området afskærmes mod omgivelserne med beplantning.

7E02

Gartneri ved Sandet

Erhvervsområde

Erhvervsområde
Virksomheder indenfor gartnerivirksomheder.

1,5

12,5

• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at området afskærmes mod omgivelserne med beplantning.

50

215

• Der må ikke etableres yderligere detaílhandelsareal.
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Område 7 - Bjæverskov - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

7E03

Erhvervsområde ved
Industrivej

Erhvervsområde

Erhvervsområde
Virksomheder inden for produktion, lager
og værkstedsvirksomhed.

50

1,5

12,5

• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at området afgrænses mod
omgivelserne med beplantning.

7E04

Ringstedvej

Erhvervsområde

Erhvervsområde
50
Virksomheder inden for lager, værkstedsog servicevirksomhed og forretningsvirksomhed.

1,5

8,5

• Rammen for det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og
omdannelse til butiksformål som pladskrævende udvalgsvarer er
fastsat som en samlet ramme for delområderne 6E01 Bækgårdsvej I og 6E03 Bækgårdsvej II i Borup og 7E04 Ringstedvej i Bjæverskov til 5.000 m2.
• Bruttoetageareal for den enkelte butik må højest være 2.000 m2.

7E05

7E06

Erhvervsområde ved
Smedevej

Erhvervsområde

BjæverskovVest I

Erhvervsområde

Erhvervsområde
Virksomheder inden for produktion, lager
og værkstedsvirksomhed.

50

Erhvervsområde
Virksomheder indenfor logistik- og transporterhverv.

50

12,5

• Området skal afgrænses mod omgivelserne med beplantning.
• Ved lokalplanlægning skal området overføres til byzone.

15

• Ved logistikvirksomheder over 30.000 m2 kan der etableres administrationsbygninger over 1.500 m2 i tilknytning til den enkelte
virksomhed.
• Ved lokalplanlægning skal en del af området overføres til byzone.

7E07

Bjæverskov Vest II

Erhvervsområde

Erhverv i form af større lager- og
transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er tilknyttet den enkelte
virksomhed.

50

15

• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at der ikke sker væsentlig
påvirkning af Sølvbækkens flora/fauna f.eks. ved at udlægge en
zone omkring vandløbet.
• Der kan i forbindelse med transport- og logistikvirksomheder
med
mere end 30.000 etagemeter etableres kontorlokaler med mere
end 1.500 etagemeter til egen administration.
• Parkeringsnorm maksimalt 1 p-plads pr. 50 m2.
• Ved den kommende lokalplanlægning skal der etableres afskærmende beplantningsbælter mod det åbne land, som eventuelt
også kan indeholde støjreducerende elementer.

7R01

Bypark Bjæverskov

Rekreativt område

Offentlige formål, grønt område med
dertil hørende faciliteter.

7R02

Travbanen

Rekreativt område

Idrætsanlæg
Rekreative anlæg som forlystelsespark
eller travbane med tilhørende faciliteter,
herunder restaurant, stalde og andre
tilknyttede formål samt parkering.

7T01

Højspændingsstation
ved Bjæverskov Vest

Teknisk anlæg

Offentlige formål som højspændingsstation
med tilhørende bygninger og friluftsanlæg.
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10

1
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Område 8 - Vemmedrup

8T01
8B01

Vemmedrup
8B02
8B03

skov
7E01

7E02

7D01
8D01

7C01

7E04

8E01
7B06

B04

7B02

8E02
7B07
7B08
13L01

7D03

Figur 4.8.1 Rammer, område 8 - Vemmedrup

7E05

B - Boligområde
D - Område til offentlige formål

N

E - Erhvervsområde
T - Teknisk formål

500 Meter
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Område 8 - Vemmedrup - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

8B01

Yderholm

Boligområde

Blandet boligområde

30

1,5

8,5

• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at områdets grønne afgrænsning mod Ringstedvej bevares.

8B02

Poppelvej/
Kastanjevej

Boligområde

Tæt lav boligbebyggelse

35

1,5

8,5

8B03

Granvej m.fl.

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

8D01

Vemmedrupskolen

Offentlige formål Uddannelsesinstitution
Offentlige formål og boliger.

50

1,5

13

8E01

Erhvervsområde

Erhvervsområde Erhvervsområde
Virksomheder indenfor produktions-, lager og værkstedsvirksomhed.

50

12,5

8E02

Gartnerområde

Erhvervsområde Erhvervsområde
Virksomheder indenfor gartnerivirksomheder.

50

12,5

Teknisk formål

50

8T01

Tankanlæg

Tankanlæg

• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at områdets grønne karakter og den grønne
afgrænsning mod det åbne land bevares.

• Området er i landzone og skal forblive i landzone.
• De eksisterende levende hegn i området skal i videst mulig udstrækning bevares i
den videre planlægning.

8,5

219

• Der må ikke etableres butik i forbindelse med tankanlægget.
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Område 9 - Lille Skensved

Lille Skensved
13D02
9E01
1R03
9B01

1E04
9E02

9B03

1E0
9D01

1E05

9E03

9B02
9R01
9B04

Ølsemagle
1C02
1B07

13D04

Figur 4.9.1 Rammer, område 9 - Lille Skensved

STC

Højelse
13BE10

B - Boligområde

2E01
1R02

N

D - Område til offentlige formål
E - Erhvervsområde
R - Rekreativt område
Område der overføres til byzone

500 Meter

Lokalcenter
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Område 9 - Ll Skensved - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

9B01

Lille Skensved

Boligområde

Lokalcenter

30
40

1,5
1,5

• En del af området er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.

Åben lav bebyggelse
Tæt lav boligbebyggelse

8,5
8,5

• En lokalplan skal sikre de bevaringsværdige træk og karakteristika.
• I området er der, som vist på kort, udlagt et lokalcenter, hvor der kan
placeres butikker og byorienterede servicevirksomheder som kontor,
sundhedsklinikker og lign. samt offentlige formål. Der må ikke indrettes
spillehaller.
• Der må etableres yderligere 500 m2 detaílhandelsareal.

9B02

Lille Skensved SV

Boligområde

Åben lav og tæt lav bebyggelse
30
Tæt lav bebyggelse - min. 2 etager 40

1,5
2

8,5
8,5

• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at:
- områdets grænser mod det åbne land mod syd og vest udføres med
beplantning og åbne grønne forbindelser, så overgangen mellem området
og det åbne land sikres.
• I forbindelse med lokalplanlægning vandløbet indpasses i den samlede
plan for området, så det falder naturligt ind i området.
• Ved lokalplanlægning skal området overføres til byzone.

9B03

Boliger ved Ølbyvej i Ll.
Skensved

Boligområde

Tæt lav og etagebebyggelse

40

2,5

12,5

9B04

Lille Skensved SØ

Boligområde

Åben lav og tæt lav bebyggelse
30
Tæt lav bebyggelse - min. 2 etager 40

1,5

8,5

2

8,5

• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at områdets grænser mod det åbne
land mod syd og vest udføres med beplantning og åbne grønne forbindelser, så overgangen mellem området og det åbne land sikres.
• Ved lokalplanlægning skal området overføres til byzone.

9D01

Institutioner ved Højelsevej

Offentlige formål Offentlige formål
Institution, skole, fritidsformål og
lignende samt boliger.

40

2,5

12,5

9E01

Hjørnegårdsvej

Erhvervsområde

Lettere industri
Virksomheder inden for fremstillings-, værksteds-, service- og
lagervirksomhed.

50

2,5

12,5

• Maks. 40 % af en ejendoms grundareal må bebygges.

9E02

Ll. Skensved øst

Erhvervsområde

Lettere industri
Virksomheder inden for industriog håndværksvirksomhed samt
mindre servicevirksomheder.

50

2,5

12,5

• Maks. 40 % af en ejendoms grundareal må bebygges.
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Område 9 - Ll. Skensved - Rammer

Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

9E03

Pektinfabrikken

Erhvervsområde

Erhvervsområde
Virksomheder inden for fremstillings-,
transport- og oplagsvirkosmhed samt
engroshandel og lignende.

50

2,5

12,5

• Området ved Ll. Skensved station er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. En lokalplan skal sikre de bevaringsværdige træk
og karakteristika.

9R01

Skensved
Idrætsanlæg

Rekreativ område

Idrætsanlæg

10

2,5

12,5
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Område 10 - Ejby

13BE08

Assendrup

Ejby

10E01

10B03
10B01
10R01

10E02

10D01

10B02

10B04
13R13

10B05
10R02
10B07
10B06

10C01

10BE01

10B08

13R05

13R13

10B09

Figur 4.10.1 Rammer, område 10 - Ejby
B - Boligområde

10B10

BE - Blandet bolig- og erhvervsområde
C - Centerområde

13R12

D - Område til offentlige formål
E - Erhvervsområde

N

13T02

R - Rekreativt område
Område der overføres til byzone

500 Meter

Lokalcenter
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Område 10 - Ejby - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

10B01

Fuglekvarteret

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

10B02

Ejby Nord

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Tæt lav boligbebyggelse

30
40

1,5
1,5

8,5
8,5

10B03

Holmelille Ejby

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

10B04

Ejby Vest

Boligområde

Åben lav bebyggelse
Tæt lav boligbebyggelse

30
40

1,5

8,5

10B05

Ejby Nord

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

2

8,5

10B06

V/Ejby Mose

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

10B07

Mosevej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

10B08

Harens Kvarter m.fl.

Boligområde

Tæt lav boligbebyggelse

40

2

8,5

10B09

Moseskrænten

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

10B10

Solbakken/Stenbukvej

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

8,5

10BE01

Elsdyrvej

Blandet bolig og erhverv Blandet bolig og erhverv
Lager- og værkstedsvirksomhed
mv. i tilknytning til boligformål.

30

1,5

8,5

10C01

Ejby Landsby

Centerområde

30
50

1,5
1,5

8,5
8,5

Lokalcenter
Boligbebyggelse
Centerbebyggelse

Bemærkninger

• Ejendommen skal forblive i landzone og må ikke udstykkes
yderligere.

• I området er der, som vist på kort, udlagt et lokalcenter, hvor
der kan placeres butikker og byorienterede servicevirksomheder som kontor, sundhedsklinikker og lign. samt offentlige
formål. Der må ikke indrettes spillehaller.
• Der må ikke etableres yderligere detaílhandelsareal.

10D01

Ejby Skole

Offentlige formål

Uddannelsesinstitution

50

10E01

Tornbjergvej

Erhvervsområde

Erhvervsområde
Virksomheder inden for forskning
og laboratorier.

30

225

2

12
12,5
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Område 10 - Ejby - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

10E02

Hestehavevej

Erhvervsområde

Erhvervsområde
50
Lettere fremstillings- og forskningsvirksomhed og medicinalindustri med dertil hørende administration laboratorier og dyrehold.

Etager Højde
12,5

Bemærkninger
• Ved lokalplanlægning skal det sikres, at områdets grænse mod
det åbne land udføres med levende hegn eller hæk, og at bebyggelse placeres under hensyn til områdets landskabstræk.
• Ved lokalplanlægning skal der tages højde for, at Ejby Kildeplads
måske bliver lukket, og hvis indvindingen i området lukkes, vil
grundvandet komme til at ligge over terræn i rammeområdet.
Konsekvensen af en eventuel lukning skal derfor vurderes i forbindelse med den videre planlægning.
• Ved lokalplanlægning skal den del af området, der er landzone
overføres til byzone.

10R01

Idrætsanlæg

Offentlige formål

Idrætsanlæg

10R02

Grønt område og Bypark

Rekreativt område

Rekreativt grønt område
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Område 11 - Lellinge

13T03

13T02
13BE16

Ll. Salby

11B03

Lellinge
11B01
11B04
11R01

Lellinge Østermark

11R02
11D02

13BE18
11B02

Figur 4.11.1 Rammer, område 11 - Lellinge
N

B - Boligområde
D - Område til offentlige formål
R - Rekreativt område

500 Meter

Lokalcenter
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Område 11 - Lellinge - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

11B01

Lellinge

Boligområde

Lokalcenter

30
40

1,5
1,5

• I området er der, som vist på kort, udlagt et lokalcenter, hvor der kan
placeres butikker og byorienterede servicevirksomheder som kontor,
sundhedsklinikker og lign. samt offentlige formål. Der må ikke indrettes spillehaller.

Åben lav bebyggelse
Eksisterende tæt lav bebyggelse

8,5
8,5

• Der må ikke etableres yderligere detailhandel.
11B02

Grønnevej

Boligområde

Tæt lav boligbebyggelse

40

1,5

8,5

11B03

Overdrevsvej

Boligområde

tæt lav boligbebyggelse

40

2,5

12,5

11B04

Byleddet

Boligområde

Åben lav

30

1,5

8,5

Tæt lav

40

2

8,5

11D02

Føllehavegård

Offentlige formål

Sociale institutioner
Institution, skole, fritidsformål og
lignende.

30

2,5

12,5

11R01

Lellinge Idrætsanlæg

Rekreativt område

Idrætsanlæg
10
Anlæg til idrætsformål og lignende.

2,5

12,5

11R02

Egeris Bæk

Rekreativt område

Rekreativt grønt område

1,5

6,5
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• Området skal fortsat have zonestatus som landzone.
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Område 12 - Algestrup

Sædder
13BE32

Algestrup
12B04
12B02

Sonnerup

12D01

12B01

12R01

13BE33

12B03

Figur 4.12.1 Rammer, område 12 - Algestrup
N

B - Boligområde
D - Område til offentlige formål
R - Rekreativt område

500 Meter

Område der overføres til byzone
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Område 12 - Algestrup - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

12B01

Algestrup

Boligområde

Åben lav bebyggelse

30

1,5

• Mindre butikker og servicevirksomhed kan tillades indpasset i området.

8,5

• Ved lokalplanlægning skal dele af området overføres til byzone.
12B02

12B03

Algestrup V

Algestup Ø

Boligområde

Boligområde

Åben lav og tæt lav

30

1,5

8,5

Tæt lav mindst to etager

40

2,0

8,5

Åben lav og tæt lav

30

1,5

8,5

Tæt lav mindst to etager

40

2,0

10

•

Ved lokalplanlægning skal det sikres at det nye byområder afgrænses
mod det åbne land af levende hegn eller uklippet hæk.

• Ved lokalplanlægning skal det sikres at det nye byområder afgrænses
mod det åbne land af levende hegn eller uklippet hæk.
• Området skal sikres mod støj fra motorvejen.

12B04

Algestrup N

Boilgområde

Åben lav og tæt lav

30

1,5

8,5

Tæt lav mindst to etager

40

2,0

8,5

12D01

Algestrup Skole

Offentlige formål

Uddannelsesinstitution, skole,
fritidsformål og lignende.

40

2

12,5

12R01

Algestrup
Idrætsanlæg

Rekreativt område

Idrætsanlæg

10

2

12,5
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• Ved lokalplanlægning skal det sikres at det nye byområder afgrænses
mod det åbne land af levende hegn eller uklippet hæk.
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Område 13 - Landsbyerne i det åbne land

13BE01

13BE02

13BE36

13BE03
13BE04

13BE06

13BE05

13BE08

13BE07

13BE10
13BE11

13BE12

13BE13

13BE15
13BE14

13BE16

13BE35

13BE18

13BE17

13BE19
13BE20

13BE21

13BE38

13BE39

13BE22
13BE23

13BE24
13BE40

13BE26

13BE25
13BE27

13BE28
13BE37

13BE29
13BE30

N

13BE32

13BE33

5 km

13BE31

13BE34

Figur 4.13.1 Rammer, landsbyerne i det åbne land
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13BE01
13BE02
13BE03
13BE04
13BE05
13BE06
13BE07
13BE08
13BE10
13BE11
13BE12
13BE13
13BE14
13BE15
13BE16
13BE17
13BE18
13BE19
13BE20
13BE21
13BE22
13BE23
13BE24
13BE25
13BE26
13BE27
13BE28
13BE29
13BE30
13BE31
13BE32
13BE33

-

Stubberup
13BE34 - Kanderød
Gammerød
13BE35 - Spanager statsStore Ladager husmandsbrug
Hegnede
13BE36 - Urup
Lammestrup
13BE37 - Ødemark
Ørninge
13BE38 - Lellinge Overdrev
Valore
13BE39 - Gummersmarke
Assendrup
13BE40 - Gummerød
Højelse
Kløvested
Store Salby
Ølby
Kimmerslev
Nørre Dalby
Lille Salby
Regnemark
Lellinge Østermark
Krageskovbakken
Kulerup
Slimminge
Åshøj
Lidemark
Svansbjerg
Gl. Hastrup
Gørslev
Egøje
Vollerslev
Vedskølle
Ringsbjerg
Tessebølle
Sædder
Sonnerup

Landsbyerne

13BE01

Valore

Hegnede

Stubberup
13BE04

13BE07

Byzone

Lammestrup

Gammerød

13BE05

13BE02

Assendrup

13BE08

Store Ladager
Ørninge
13BE03
13BE06
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Landsbyerne

Højelse

Ølby

13D04

Ll. Salby

13BE13

13BE10

13BE16

Regnemark

Kimmerslev
Kløvested
13BE11

13BE14
13BE17

Byzone

Nørre Dalby

St. Salby

13BE15

Lellinge Østermark

13BE12
13BE18

Byzone
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Landsbyerne

Åshøje
Gl. Hastrup

Krageskovbakken

13BE25

13BE19
13BE22

Lidemark
Kulerup

Gørslev

13BE23

13BE20

13BE26

Byzone

Slimminge
Svansbjerg
Egøje
13BE21
13BE24

13BE27

Byzone
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Landsbyerne

Vollerslev

Tessebølle
Kanderød
13BE31

13BE34

13BE28

Vedskølle

Sædder

Spanager
13BE35

13BE32

13BE29

Ringsbjerg
13BE30
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Sonnerup

Urup
13BE36

13BE33
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Landsbyerne

Ødemark

Gummerød
13BE40

13BE37

Lellinge Overdrev

13BE38

Gummersmarke
13BE39
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Landsbyerne - Rammer
Nr.

Navn

13BE01 Stubberup

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

30

1,5

• Stubberup Huse er udpeget som særligt bevaringsværdig kulturmiljø .

8,5

• Stubberup By er udpeget som bevaringsværdig kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og statshusmandskolonien og fastlægge
den endelige afgrænsning mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk
og landsbyens karakteristika respekteres.

13BE02 Gammerød

13BE03 Store Ladager

13BE04 Hegnede

13BE05 Lammestrup

13BE06 Ørninge

13BE07 Valore

13BE08 Assendrup

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde
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30

1,5

8,5

• Gammerød er udpeget som bevaringsværdig kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

30

1,5

8,5

• Store Ladager er udpeget som bevaringsværdig kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

30

1,5

8,5

• Hegnede er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

30

30

30

30

1,5

8,5

1,5

8,5

1,5

8,5

1,5

8,5
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•

Lammestrup er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.

•

En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens
karakteristika respekteres.

•

Ørninge er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

•

En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens
karakteristika respekteres.

•

Valore er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.

•

En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens
karakteristika respekteres.

•

Assendrup er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

•

En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens
karakteristika respekteres.

Landsbyerne - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

30

1,5

• Højelse er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde
Boligbebyggelse

30

13BE15 Nr. Dalby

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

30

1,5

8,5

• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

13BE16 Lille Salby

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

30

1,5

8,5

• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

13BE10 Højelse

13BE11 Kløvested

13BE12 Store Salby

13BE13 Ølby

13BE14 Kimmerslev

8,5

• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.
30

1,5

8,5

• Kløvested er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

30

1,5

8,5

• Store Salby er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

30

1,5

8,5

• Ølby er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

1,5

8,5

• Kimmerslev er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.
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Landsbyerne - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

13BE17 Regnemark By

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

30

1,5

8,5

• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

13BE18 Lellinge Østermark

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

30

1,5

8,5

• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

13BE19 Krageskovbakken

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

30

1,5

8,5

• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

13BE20 Kulerup

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

30

1,5

8,5

• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

13BE21 Slimminge

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

30

1,5

8,5

• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

13BE22 Åshøje

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

30

1,5

8,5

• Åshøje er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

13BE25 Gammel Hastrup Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

13BE26 Gørslev

Landsbyområde

13BE23 Lidemark

13BE24 Svansbjerg

Blandet bolig og
erhverv
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• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.
30

1,5

8,5

• Lidemark er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

30

1,5

8,5

• Svansbjerg er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

30

1,5

8,5

30

1,5

8,5

• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.
• Gørslev er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
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• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

Landsbyerne - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

30

1,5

• Egøje er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

13BE29 Vedskølle

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

30

1,5

8,5

• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

13BE30 Ringsbjerg

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

30

1,5

8,5

• Ringsbjerg er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

13EB27 Egøje

13BE28 Vollerslev

13BE31 Tessebølle

13BE32 Sædder

13BE33 Sonnerup

13BE34 Kanderød

13BE35 Spanager statshusmandsbrug

8,5

• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.
30

1,5

8,5

• Vollerslev er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.
30

1,5

8,5

• Tessebølle er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

30

1,5

8,5

• Sædder er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

30

1,5

8,5

• Sonnerup er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

30

1,5

8,5

• Kanderød er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

30

1,5

8,5

• Spanager Husmandsbrug er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele husmandsrækken og sikre, at bevaringsværdige
træk og karakteristika respekteres.
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Landsbyerne - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

30

1,5

• Urup er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

13BE38 Lellinge Overdrev

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

13BE39 Gummersmarke

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

Blandet bolig og
erhverv

Landsbyområde

13BE36 Urup

13BE37 Ødemark

13BE40 Gummerød
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8,5

• En lokalplan skal owmfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.
30

1,5

8,5

• Ødemark er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

30

1,5

8,5

• Lellinge Overdrev er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele husmandsrækken og sikre, at bevaringsværdige
træk og karakteristika respekteres.

30

1,5

8,5

• Gummersmarke er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning
mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.

30

1,5

8,5

• Gummerød er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
• En lokalplan skal owmfatte hele landsbyen og fastlægge den endelige afgrænsning mod det åbne land og sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika respekteres.
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Område 13 - Anlæg i det åbne land

13D01
13D02
13D03
13D04

-

Skole- og institutionsområde ved Slimminge
Vestervang, institution
Køge Lille Skole
Højelse Skole og Fritidshjem

13R01
13R02
13R03
13R04

-

Regnemark Banke Campingplads
Regnemark Corona Campingplads
Campingplads ved Vestervang
Campingplads Strandskoven

13D02

13D04

13R05

13R13

13R05 - Ejby Mose

13T03
13R12
13S01

13T02

13R06 - Skydebane ved Regnemarkværket
13R07 - Skydebanen ved Herfølge
13R08 - Skydebanen ved Lundebakke

13T01

13R01

13R06

13R02

13R04

13D01

13L01
13R03

13R09

13R10
13R08

13D03
13R11

13T04

13R09 - Kolonihaver ved Egøjevej
13R10 - Kolonihaver ved Kildemosegård
13R11 - Golfbane ved Gl. Hastrup
13R12 - Golfbane ved Stenkelstrup
13R13 - Golfbane Harekær

13R07

13S01 - Dyndet sommerhusområde
13T01 - Regnemark Vandværk
13T02 - Fyldplads sydøst for Ejby
13T03 - Naturgasanlæg

N

13L01 - Det åbne land
5 km
Figur 4.13.2 Rammer, anlæg i det åbne land
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Anlæg i det åbne land - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

13D01

Skole og institu- Offentlige formål Udannelsesinstitution
tionsområde ved
skole og institutionsformål med
Slimminge
tilhørende faciliteter samt boliger.

13D02

Vestervang
Institution

Offentlige formål skole og fritidsformål og lignende.

30

1,5

8,5

13D03

Køge Lille Skole

Offentlige formål Uddannelsesinstitution
institution, skole fritidsformål og
lignende.

30

1,5

12

13D04

Højelse skole og
fritidshjem

Offentlige formål skole og fritidsformål og lignende.

50

2,5

12,5

13R01

Regnemark
Rekreativt omBanke Camping- råde
plads

Campingplads
fritidsformål, grønt område og
lignende.

13R02

Regnemark
Corona Campingplads

Rekreativt område

Campingplads
fritidsformål, grønt område og
lignende.

13R03

Campingplads
ved Vestervang

Rekreativt område

Campingplads
fritidsformål, grønt område og
lignende.

13R04

Campingplads
Strandskoven

Rekreativt område

Campingplads
fritidsformål, grønt område og
lignende.

1

6,5

13R05

Ejby Mose

Rekreativt område

Rekreativt grønt område

1,5

8,5

Bemærkninger

8,5

• Der kan ikke opføres yderligere bebyggelse udover enkelte mindre bygninger, der
er nødvendige for områdets drift.
• Boligbebyggelse kan kun placeres inden for udlagte byggefelter. Bebygget areal
må højest være 250 m2 inden for den enkelte ejendom.

13R06

Skydebanen
ved Regnemarkværket

Rekreativt område
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Støjende fritidsanlæg

1

6,5
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• Der kan i mindre omfang etableres faciliteter som klublokaler og baneanlæg.

Anlæg i det åbne land - Rammer
Nr.

Navn

Anvendelse

13R07

Skydebanen ved Rekreativt omHerfølge
råde

13R08

Lundebakke
Skydebane

13R09

13R10

Specifik anvendelse

B%

Etager Højde

Bemærkninger

Idrætsanlæg
10
anlæg til idrætsformål og lignende.

1

6,5

Området skal fortsat have zonestatus som landzone.

Rekreativt område

Rekreativt grønt område
fritidsområde, grønt område og
lignende.

10

1

6,5

En lokalplan skal indeholde retningslinjer for afskærmning af området mod naboområder i form af beplantninger eller lignende.

Kolonihaver ved
Egøjevej

Rekreativt område

Kolonihaver
fritidsformål, grønt område og
lignende.

10

1,5

8,5

Området skal fortsat have zonestatus som landzone.

Kildemosegård

Rekreativt
formål, eller off.
Formål

Kolonihaver

1,5

8,5

Ved lokalplanlægning skal den del af området som er i landzone, overføres til byzone

1,5

8,5

Der kan i mindre omfang etableres faciliteter som klublokaler og baneanlæg.
Området skal fortsat have zonestatus som landzone.

1,5

8,5

fritidsformål, grønt område og
lignende

13R11

Golfbanen - Gl.
Hastrup

Rekreativt område

Golfbaner
fritidsformål, grønt område og
lignende

10

13R12

Golfbane ved
Stenkelstrup

Rekreativt område

Golfbaner
fritidsformål, grønt område og
lignede

13R13

Golfbane Harekær

Rekreativt område

Golfbaner
fritidsformål, grønt område og
lignende

10

1,5

8,5

13S01

Dyndet Sommerhusområde

Sommerhusområde

Rekreative formål som sommerhusbebyggelse og fritidsformål
samt fællesfunktioner som restaurant og mindre butikker, kiosk mv.

10

1

5

13T01

Regnemark
Vandværk

Teknisk anlæg

Forsyningsanlæg
Offentlige formål, vandværk med
tilhørende boliger.

30
50

Der kan i mindre omfang etableres faciliteter som klublokaler og baneanlæg.
Området skal fortsat have zonestatus som landzone.

8,5
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Anlæg i det åbne land - Rammer

Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

13T02

Fyldplads sydøst for
Ejby

Teknisk anlæg

Deponeringsanlæg
fyldplads for jord og andet ikke
forurenet affald.

13T03

Naturgasanlæg

Tekniske anlæg

Forsyningsanlæg

13T04

Vindmølleområde ved
Juellund

Tekniske anlæg

Vindmølleområde

Interesseområde for placering af to store vindmøller op til 150 meter.

13L01

Det åbne land

Jordbrugs- og naturområder

Ved lokalplanlægning og sagsbehandling i det åbne land henvises til kommuneplanens retningslinjer kap. 2 Principper for lokalisering og kap. 3 Beskyttelseszoner.
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B%

Etager Højde

Bemærkninger
Når områdets funktion som fyldplads ophører, skal området reetableres efter
en af kommunen godkendt plan til rekreative formål eller landbrugsformål.

30

1
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6,5

Bilag 1 Oversigt over bevarende lokalplaner i Køge Kommune

1-15
Solgården Vestervang, Ll. Skensved
1-25
Assendrup Landsby
1-26
Højelse Landsby
1-27
Store Salby Landsby
2-35
Ølby Landsby
2-46
Område til erhvervs, butiks, fritids og kulturformål
		
ved Codan på Københavnsvej
3-04
Rådhuskarrè nordligste del
3-07
Strandvejshusene
3-11
Rammelokalplan for Bykernen
3-11.1
Skt. Gertrudskarreen
3-11.3
Bolig og erhvervsområde ved Fændediget
3-11.4
For ejendommene Søndre Alle 2 og Strandvejen 1
3-11.6
Skt. Gertruds Torv
3-11.7.1 Kunstmuseet Køge Skitsesamling
3-11.9
Kvickly
3-11.10 Køge Kirke og Bibliotek
3-22
Codanhusene på Norgesvej
3-27
Boliger langs Skt. Gertrudsstræde og Lovparken
3-46
Pedersvejkvarteret
4-20
Svansbjerg landsby
4-23
Åshøj landsby
5-11
Vedskølle
5-13
Rammelokalplan Herfølge omkring Billesborgvej
5-18
Gl. Hastrup landsby
5-19
Egøje landsby
5-20
Tessebølle landsby
6-02
Rammeplan for Lellinge
6-04
Lille Salby landsby

7-07
7-08
7-09
7-10
13
40
59
65
104
122
126
133
139
1000
1019
1029
1032
1033
1044

Sonnerupvej og Turebyvej i Algestrup
Ringsbjerg landsby
Sædder landsby
Sonnerup landsby
Området mellem Brogade, Torvet, 		
Nørregade, Bag Haverne, Huitfeldtsvej
Gammel Bjæverskov
Borup Bymidte
Lidemark landsby
Nr. Dalby landsby
Slimminge landsby
Apotekergrunden i Borup
Ejby
Gørslev landsby
Torvet 19, Køge
Plejeboliger ved Tingstedet i Herfølge
Rammelokalplan for et boligområde ved
Digterkvarteret, Åvænget og Søndre Allé
Bevarende lokalplan for Annemonevej, 		
Erantisvej og Irisvej
Bevarende lokalplan for Digterkvarteret
Ølsemagle landsby

Langesvejkvarteret, Langesvej, Clara Frijs Vej og Marie Tofts
Vej, er servitutbelagt.
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Bilag 2 Oversigt over udpegede bevaringsværdige bygninger
Assendrupvej 12
Assendrupvej 3
Assendrupvej 7
Assendrupvej 9
Bag Haverne 52A
Bag Haverne 52B
Billesborgvej 11A
Billesborgvej 11B
Billesborgvej 12
Billesborgvej 14
Billesborgvej 16
Billesborgvej 16B
Billesborgvej 16D
Billesborgvej 18A
Billesborgvej 18B
Billesborgvej 30
Billesborgvej 31
Billesborgvej 7
Billesborgvej 7B
Billesborgvej 9A
Billesborgvej 9B
Bispevænget 1
Bispevænget 10
Bispevænget 58
Brogade 21A
Brogade 21B
Brogade 21C
Brogade 23A
Brogade 23B
Brogade 23C
Brogade 23D
Brogade 23E
Brogade 23F
Brogade 23G
Bøgedevej 10A
Bøgedevej 6
Dalbyvej 15
Dalbyvej 18
1

Dalbyvej 32
Dalbyvej 36
Dalbyvej 69B
Dalbyvej 75
Dalbyvej 77
Dalbyvej 82A
Dyndetvej 1 (Kimmerslev Møllegård)
Egøjebyvej 10
Egøjebyvej 11
Egøjebyvej 12
Egøjebyvej 4
Egøjebyvej 5
Egøjebyvej 7
Egøjevej 107
Egøjevej 33
Egøjevej 40
Egøjevej 44
Ejbyvej 41
Ejbyvej 49
Ejbyvej 53
Ejbyvej 58
Ejbyvej 61
Ejbyvej 62A
Ejbyvej 80
Eskemosevej 13
Eskemosevej 15B
Eskemosevej 17
Eskemosevej 23
Eskemosevej 27
Galoche Allé 1
Galoche Allé 11
Galoche Allé 12
Galoche Allé 13
Galoche Allé 14
Galoche Allé 15
Galoche Allé 15A
Galoche Allé 16
Galoche Allé 18

Galoche Allé 2
Galoche Allé 20
Galoche Allé 22
Galoche Allé 9
Galoche Allé 1
Gammel Hastrupvej 13
Gammel Hastrupvej 15
Gammel Hastrupvej 17
Gammel Slimmingevej 12
Gammel Slimmingevej 14
Gammel Slimmingevej 18B
Gammel Slimmingevej 26
Gammel Slimmingevej 8B
Giesegårdsvej 107
Giesegårdsvej 108
Giesegårdsvej 123
Giesegårdsvej 128
Grundtvigsvej 14
Grundtvigsvej 32
Grundtvigsvej 36
Gunderupvej 2
Havdrupvej 11
Hovedgaden 21
Højelsevej 10A
Højelsevej 10B
Højelsevej 10C
Højelsevej 13
Højelsevej 15
Højelsevej 19
Højelsevej 20
Højelsevej 29
Højelsevej 3
Højelsevej 33B
Højelsevej 5
Højskolevej 5
Kingosvej 24
Kirkestræde 14
Kirkestræde 16

Note: Listen kan være ufuldstændig. Det er udpegningen i den relevante lokalplan, der er retsgyldig.

1
Kirkestræde 20
Kirkestræde 26
Kirkevej 3A
Kirkevej 3B
Kløvestedvej 2A
Krogen 10B
Krogen 17A
Krogen 2
Krogen 6
Kæret 1
Kæret 2
Lidemarksvej 3
Lidemarksvej 48B
Lidemarksvej 48B
Lidemarksvej 50
Lidemarksvej 59
Lidemarksvej 59A
Lidemarksvej 70
Lidemarksvej 76A
Lidemarksvej 76B
Lidemarksvej 77
Lidemarksvej 79
Lyngvej 30
Lyngvej 33
Lyngvej 52
Nordskovvej 4
Norgesvej 1
Norgesvej 2
Norgesvej 3
Norgesvej 3A
Norgesvej 3B
Norgesvej 3C
Norgesvej 4
Norgesvej 4A
Norgesvej 4B
Norgesvej 4C
Norgesvej 5
Norgesvej 5A

Bilag 2

Oversigt over udpegede bevaringsværdige bygninger Køge Kommune

Norgesvej 5B
Norgesvej 5C
Nørregade 4
Nørregade 6
Oldestræde 1
Oldestræde 2
Oldestræde 3
Oldestræde 5
Præstevænget 1
Præstevænget 10
Præstevænget 11
Præstevænget 12
Præstevænget 2
Præstevænget 3
Præstevænget 4
Præstevænget 5
Præstevænget 6
Præstevænget 7
Præstevænget 7A
Præstevænget 7B
Præstevænget 8
Præstevænget 9
Ringsbjergvej 19
Ringsbjergvej 30
Ringsbjergvej 32
Ringsbjergvej 36
Ringsbjergvej 38
Ringstedvej 513
Ringstedvej 517
Salbyvej 2 (servitut)
Salbyvej 136
Salbyvej 161
Salbyvej 162
Skærsommervej 1
Slimmingevej 43
Slimmingevej 56 B
Slimmingevej 56 C
1

Smedetoften 2
Sonnerupvej 1
Sonnerupvej 18
Sonnerupvej 50
Sonnerupvej 52
Sonnerupvej 75
Sonnerupvej 77
Sonnerupvej 79
Sonnerupvej 81
Sonnerupvej 83
Storskovvej 54
Storskovvej 57
Strandvejen 1
Strandvejen 12
Strandvejen 13
Strandvejen 16
Strandvejen 17
Strandvejen 17A
Strandvejen 19
Strandvejen 20
Strandvejen 21
Strædet 5
Strædet 7
Strædet 9
Svansbjergvej 19
Svansbjergvej 21A
Svansbjergvej 8
Syvstien 9
Sæddervej 15
Sæddervej 19
Sæddervej 2
Sæddervej 23
Sæddervej 27
Sæddervej 31
Sæddervej 32
Sæddervej 34
Søndre Allé 10

Søndre Allé 12
Søndre Allé 1A
Søndre Alle 2
Søndre Allé 23
Søndre Allé 25
Søndre Allé 27
Søndre Allé 29
Søndre Allé 2A
Søndre Allé 2B
Søndre Allé 35
Søndre Allé 37
Søndre Allé 41
Søndre Allé 8
Tessebøllevej 40
Tessebøllevej 42
Tessebøllevej 44
Tessebøllevej 48
Tessebøllevej 53B
Tessebøllevej 55
Theilgaards vej 10
Theilgaards vej 2
Theilgaards vej 4
Theilgaards vej 6
Theilgaards vej 8
Tingvej 1A
Tingvej 1B
Torvet 1
Torvet 3
Torvet 5
Torvet 7
Trekanten 3
Trekanten 7
Trekanten 9
Tuemosevej 5
Turebyvej 10
Turebyvej 15
Turebyvej 17

Note: Listen kan være ufuldstændig. Det er udpegningen i den relevante lokalplan, der er retsgyldig.

1

Turebyvej 21
Turebyvej 2B
Turebyvej 7
Turebyvej 8A
Turebyvej 8B
Vedskøllevej 1
Vedskøllevej 117
Vedskøllevej 3
Vedskøllevej 48A
Ølbyvej 129
Ølbyvej 144
Ølbyvej 147
Ølbyvej 148
Ølbyvej 149
Ølbyvej 150A
Ølbyvej 151
Ølbyvej 155
Ølbyvej 155B
Østervang 20
Åshøjvej 16
Åshøjvej 18
Åshøjvej 19
Åshøjvej 2
Åshøjvej 27
Åshøjvej 29
Åshøjvej 30
Åshøjvej 9
Åvej 11
Åvej 5
Åvej 7
Åvej 9
Åvænget 10
Åvænget 14
Åvænget 15
Åvænget 17
Åvænget 20
Åvænget 3

2E08

1E04
1E05

1E06

11B03
11B01
11B04

4R01

11B02

