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Til Køge Kommune
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplanforslag for Køge Kommune følgende
bemærkninger, for så vidt angår bilag IV-arter.
Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det følger imidlertid af § 7 i bekendtgørelse om
administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016), at planforslag ikke kan vedtages, hvis gennemførelse af
planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der skal således
foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af redegørelsen til planforslaget.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering om
reglerne vedr. bilag IV-arter. Hvis der er spørgsmål til bilag IV-arter, kan undertegnede kontaktes.
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Venlig hilsen
Cecilie Bülow Møller
Studentermedarbejder | Naturbeskyttelse
| cebmo@mst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Haraldsgade 53 | 2100 København Ø | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Fra: noreply@erst.dk [mailto:noreply@erst.dk]
Sendt: 13. juni 2018 21:21
Til: MST - Plantilsyn
Emne: Meddelelse om status ændring til forslag for kommuneplan Køge Kommuneplan 2017 i Køge

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift:
Planid: 9420179
Kommune: Køge
Plantype: kommuneplan
Planstatus: forslag
Plannummer: null
Plannavn: Køge Kommuneplan 2017
Forslagsdato: 13-06-2018
Startdato for høringsperiode: 13-06-2018
Slutdato for høringsperiode: 21-09-2018
Generel anvendelse: null
Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/11_9420179_1528917379712.pdf
Planen er sendt i forslag.
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Til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning vedr. høring af Køge Kommuneplan 2017
Se venligst vedhæftede brev med Miljøstyrelsens bemærkninger i forbindelse med tilsyn med varetagelsen af de
statslige naturbeskyttelsesinteresser.
Venlig hilsen
Tine Nielsen Skafte
Biolog | Arter og naturbeskyttelse
+45 72 54 48 48 | tns@mst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Haraldsgade 53 | 2100 København Ø | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
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Til Køge Kommune

Arter og Naturbeskyttelse
Ref. TNS, LAWJA
J. nr.

MST-503-00032
Den 29. Juni 2018

Bemærkninger til Forslag til Køge Kommuneplan 2017

Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af Forslag til Køge Kommuneplan 2017
følgende bemærkninger, for så vidt angår varetagelsen af de statslige
naturbeskyttelsesinteresser i medfør af planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 og stk. 2-4,
samt ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning” nationale
hensyn nr. 2.1.1, 2.1.3, og 2.1.4, som vi gerne vil i dialog med jer omkring.
Det fremgår af Forslag til Køge Kommuneplan 2017, at der er udpeget biologiske
interesseområder som udgøres af naturområder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser. Der er et samlet kort over
udpegningerne naturområder med særlige naturbeskyttelses interesser og
økologiske forbindelser. Derudover fremgår det af planen at der er udpeget
potentiel ny natur, henholdsvis våd-, tør- og skovnatur, og udpegningen fremgår af
kort.
Kommuneplanen skal jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 samt ”Oversigt over
nationale interesser i kommuneplanlægning” nationale hensyn nr. 2.1.1, indeholde
udpegninger af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle
naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for hver af de fire udpegninger, og
de skal hver fremgå af kort.
Miljøstyrelsen finder, at det er i overensstemmelse med planlovens bestemmelser,
at der er udpeget naturområder med naturbeskyttelsesinteresser, økologiske
forbindelser, samt potentiel ny natur, såfremt denne betegnelse dækker over
potentielle naturområder.
Det fremgår ikke helt klart af Forslag til Køge Kommuneplan 2017, hvorvidt der er
udpeget potentielle økologiske forbindelser, medmindre de potentielle
naturområder og økologiske forbindelser for henholdsvis nye vådområder, ny
skovnatur og ny tør natur (side 145), skal forstås som potentielle naturområder og
potentielle økologiske forbindelser? Også de potentielle økologiske forbindelser
bør fremgå af kort.
Der er i Køge Kommuneplan 2017 retningslinjer for de biologiske
interesseområder, samt en retningslinje for økologiske forbindelser. Miljøstyrelsen
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finder således, at der mangler retningslinjer for potentiel ny natur, samt for
potentielle økologiske forbindelser.
Foruden retningslinjer for hver af de fire udpegninger, skal Kommuneplanen
desuden indeholde samlede retningslinjer for Grønt Danmarkskort hvori der
indgår en prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats indenfor Grønt
Danmarkskort.
Derudover skal udpegningskriterierne i § 11 a, stk. 2-4 ligge til grund for
udpegningen af Grønt Danmarkskort og der skal redegøres for dette i
kommuneplanen, herunder hvordan de digitale naturkort er anvendt, at alle
Natura 2000-områder på land er udpeget, hvordan de øvrige udpegede arealer
følger de i stk. 3 listede nationale kriterier, samt hvordan der er sikret
sammenhæng med nabokommunernes udpegninger af Grønt Danmarkskort.
Det fremgår dog af Køge Kommuneplan 2017 at: ” Staten bestemte ved ændring af
planloven den 15. juni 2017, at kommunen fortsat skal planlægge for og udpege
Grønt Danmarkskort. Vejledningen til udpegningen blev udsendt juni 2017 og i
den fremgår det, at der på tværs af kommunerne i 2017/2018 skal nedsættes lokale
naturråd, som skal bistå kommunerne med at udpege områder til Grønt
Danmarkskort til indarbejdelse i kommuneplanlægningen. Køge Kommune vil til
næste kommuneplanrevision, eller som et kommuneplantillæg, planlægge for
Grønt Danmarkskort, der skal sikre en forstærket indsats for større og
sammenhængende naturområder. ”
Køge Kommune sendte forslag til Køge Kommuneplan 2017 i høring efter den
15.juni 2017, hvor den reviderede planlov trådte i kraft.
Kommunernes planlægning for Grønt Danmarkskort har dog indgået i planloven
siden den lovændring, der blev vedtaget af Folketinget i februar 2015 (LBK nr.
1529 af 23/11/2015). Her blev Grønt Danmarkskort medtaget som et selvstændigt
planemne udover det eksisterende planemne om naturbeskyttelsesinteresser. I
forhold til Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresserne medfører
ændringerne af planloven således ingen indholdsmæssige ændringer af kravene til
udpegningerne, da der kun er tale om en sammenskrivning af de to temaer,
således at udpegningerne fremover udgør et fælles tema i kommuneplanen.
På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at Køge Kommune bør ændre deres
kommuneplan i overensstemmelse med ovenstående bemærkninger, inden
kommuneplanen endeligt vedtages eller alternativt i et efterfølgende
kommuneplantillæg, således at Grønt Danmarkskort kommer til at indgå i den
nuværende kommuneplanperiode.
Såfremt Køge Kommune har spørgsmål angående Grønt Danmarkskort og
naturbeskyttelsesinteresser, er I velkomne til at kontakte Tine Nielsen Skafte
(tns@mst.dk, telefon: 2544848). Vi vil bede om, at I vender tilbage vedrørende
ovenstående bemærkninger og jeres opfølgning herpå.
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Til teknisk forvaltning
Jeg vedhæfter dokument med indsigelse mod kommunalplans forslag

Med venlig hilsen
Poul Ankerstjerne Boje
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Borup d. 21.06.2018
Teknik og miljøforvaltningen
Køge kommune

Vedr. Forslag til kommuneplan 2017.
Indsigelse mod ændring.

Forslaget indeholder en ændring af forholdene for følgende ejendomme:
Bækgårdsvej 50 B og Bækgårdsvej 54.
Området ændres fra ”Blandet bolig og erhverv” til ” Offentlige formål” (6D05 på det viste kort).
Denne ændring vil betyde en indskrænkning af vor anvendelse af vor ejendom og forringe vore
muligheder ved et fremtidigt salg af vores ejendom Bækgårdsvej 50 B.
Samtidigt åbner forslaget mulighed for, at Borup Privatskole kan etablere skole på ejendommen
Bækgårdsvej 54 med de herved følgende gener for beboere af Bækgårdsvej 50 B.
Jeg skal derfor gentage mine tidligere bemærkninger om dette:
Vedr. Borup Privatskoles benyttelse af Bækgårdsvej nr. 54.
Vi er blevet bekendt med, at Borup Privatskole har ansøgt om ændrede vilkår for brug af
ejendommene Bækgårdsvej 54.
Der har tidligere været bolig og revisionsfirma på ejendommen, som ikke var til gene på nogen
måde. Hverken ved indsyn, færdsel eller støj.
Som ejere og beboere af Bækgårdsvej 50 B er det væsentligt for os at udtale os om dette forhold.
Vi var medstiftere af skolen i 1988, hvor jeg var skoleleder ved skolen fra 1988 til 2006 og vi
flyttede ind i nr. 50 B også i 1988. Der blev aftalt omkring lyd- , færdsels- og indsynsforhold mellem
os og skolen. Hvilket i det store og hele er overholdt i godt naboskab.
Vi har herved nu legende børn umiddelbart op til vor haves ene langside med den støj, det nu
medfører. Men at få det på begge langsider af vor have vil blive voldsomt.
Vi finder det også naturligt, at skolen ønsker at udvide ved køb af naboejendommene og vi har intet
at indvende mod, at skolen anvender ejendommene til kontorer. personalelokaler,
parkeringspladser og tilsvarende.
Vores bolig vil fremover være helt indkranset af skolen, så det er vigtigt for os, at der ikke bliver
etableret yderligere støjende aktiviteter f. eks. legende børn omkring vor have, og at vi sikres med
mest mulig hensynstagen til vort privatliv.

Med venlig hilsen
Poul Ankerstjerne Boje
Bækgårdsvej 50 B
4140 Borup
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Kære alle,
Tak for et godt møde igår.
Vedhæftet sender jeg de oprindelige bemærkninger til kommuneplanen sammen med kortmaterialerne over
fredningen og kulturarvsarealerne.
Inden 11. juli sender jeg et større oplæg omkring vores tanker for området fremover, så vi kan drøfte mulighederne og
lægge en handlingsplan for, hvordan det bedst kan realiseres planmæssigt.
Indtil videre her en kort liste over, hvilke tiltag vi tænker - eventuelt udviklet over tre faser:
Køge Kommune ansøger sammen med fire øvrige kommuner gennem Kulturministeren om nominering som
UNESCO Verdensarv af vikingeborgen Borgring. Ansøgningen omfatter alle fem kendte vikingeborge som en
serienominering under titlen "Viking Age Ring Fortressess". Serienomineringen fremgår af UNESCO's tentativliste (
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6284/ ) og forventes behandlet ved UNESCO's kongres i juni 2020.
UNESCO stiller krav om en bevaring af nominerede verdensarvssteder i henhold til den stærkeste nationale
lovgivning og stiller samtidig en række andre krav til bevaringen. Dette er allerede omfattet og dækket gennem
fortidsmindefredningen af området og udlægningen af et kulturarvsareal som bufferzone. Endvidere lægger UNESCO
vægt på et samlet autentisk landskabeligt udtryk, hvilket området har idag.
Endelig stiller UNESCO krav om, at der ved nominerede steder sker en aktiv formidling og forskning. Disse to
aspekter vil Museum Sydøstdanmark som det ansvarshavende lokale arkæologiske museum fremover udvikle.
Der er allerede idag en aktiv formidling på stedet, som er udviklet med tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen i henhold
til lovgivning om fortidsminder og med en midlertidig landzonetilladelse til etablering af publikumsfaciliteter meddelt af
Køge Kommune. Denne tilladelse har museet et ønske om at kunne forlænge og muligvis gøre permanent.
Museet har et ønske om på middellangt sigt (2-3 år) at videreudvikle formidlingen i form af et større og mere
permanent bygningsværk med tilhørende faciliteter. Formidlingen skal dels omhandle Borgring - eventuelt med
mulighed for et udsigtstårn, der kan give publikum et udblik over terrænet. Samtidig skal formidlingen fungere som
publikums portal til alle fem verdensarvssteder med hovedformidlingen af serienomineringen. Formidlingscenteret
forventes at være åbent hele året.
På middellangt eller langt sigt (2-5 år) har museet et ønske om i tilknytning til formidlingsbygningen at facilitere et
videnscenter og en feltstation for moderne arkæologi, hvor studerende og forskere kan udvikle, uddannes i og
afprøve moderne arkæologiske metoder. Dette tænkes realiseret i samarbejde med universiteterne. Tilsvarende
ønsker museet at anvende centeret som videnscenter og laboratorium for formidling i landskabet. Videnscentrene
forventes også at omfatte et antal (10-15) faste arbejdspladser.
Ring eller skriv endelig, hvis der mangler oplysninger eller uddybninger.
/ Thomas
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For at besk y tte dine personlige oply sninger har
Micro so ft Office forhindret automatisk hentning
af dette billede fra internettet.

Thomas Tram Pedersen
Afdelingsleder for Danmarks Borgcenter
ttp@museerne.dk
+4531402963
Museum Sydøstdanmark
Algade 97
DK 4760 Vordingborg
+4570701236
museerne.dk

Fra: "Helle Schou Weile" <helle.s.weile@koege.dk>
Til: "Peter Christensen" <peter.christensen@koege.dk>, "Anders Mosbæk Nielsen" <anders.m.nielsen@koege.dk>,
"Thomas Tram Pedersen" <ttp@museerne.dk>
Cc: "Pia Nielsen" <pia.nielsen.plan@koege.dk>
Sendt: onsdag, 27. juni 2018 12:47:53
Emne: afsnit om borgring i kap 2.4.

Hej alle
Her afsnittet om borgring.
Vh Helle
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Disclaimer - Museum Sydøstdanmark, CVR-Nr. 18 47 19 14 This message (including any attachments) may contain confidential
information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should
delete this message from your system and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking
of any action based on it, is strictly prohibited.
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Bidrag vedrørende Borgring til Kommuneplan 2017 for
Køge Kommune
2.8 Kultur- og fritidsliv
…
Vikingeborgen Borgring ved Lellinge videreudvikles som international attraktion med en fast
formidling af den nyfundne borg fra vikingetiden. Vikingeborgen er af enestående universel
betydning og søges indskrevet som UNESCO Verdensarv.

Retninglinier
Tilpasning af Zone 1 (Forbudszone), så arealet ved Borgring omfattes af Zone 3

3.1 Generelt om beskyttelsesinteresserne
”Rekreative friluftsanlæg kan blandt andet være begrundet ud fra almene interesser ved at være alment
benyttede eller offentligt tilgængelige, ved at opfylde et samfundsmæssigt behov eller ved i øvrigt at
tilgodese lokale, regionale, nationale eller internationale almene hensyn.”

3.2 Landskabsinteresser
Køge Ås-egnen
Nyt punkt d:
- Vikingetidens tilpasning af terrænet ved ådalen øst for Lellinge i forbindelse med anlægget af
Borgring i 900-årene.

3.3 Kulturværdier
Borgring ved Lellinge er den femte og senest opdagede af de karakteristiske danske ringborge fra
vikingetiden. Borgring er ligesom de øvrige ringborge anlagt omkring 980, men man kender stadig
ikke helt borgenes betydning. Det regnes dog for sikkert, at de er anlagt af kongemagten på
strategiske steder som regionale magtcentre. Borgring er med sine 122 m i diameter og med fire
porte mage til Fyrkat og Nonnebakken, men ser ikke ud til at have haft huse i borggården på
samme måde som Trælleborg.
Borgring ligger på et vigtigt sted ved adgangene til de nord/sydgående veje og med adgang ud
mod vandet. Den har været godt beskyttet i landskabet i den ene ende af dalen ud mod Køge
langs åsen.

Selvom der ved flere lejligheder er blevet gravet i området, blev Borgring først opdaget og
bekræftet i 2014. Stednavne i området antyder faktisk borgen. Skoven lige vest for borgen hedder
Båring og på ældre kort hedder den sågar Borgring.

4.4 Rammer for delområder
Område 13 – Anlæg i det åbne land Ny ramme
Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik
anvendelse

13D14

Borgring

Område til
offentlige formål

Bevaring og
formidling af
Borgring som
UNESCO
Verdensarv

B%

Etager

Højde

Bemærkninger
Etablering af offentlige
faciliteter til forsknings- og
formidlingsformål med
relation til Borgring som
UNESCO Verdensarv
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Fra: Abdel Hakim Chtioui (ACTO) [mailto:acto@BANE.dk]
Sendt: 31. juli 2018 13:29
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: 2018-9943 Høring - Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017
Til Køge Kommune
Tak for jeres forslag til Kommuneplan 2017, som er sendt i offentlig høring i perioden 13. juni til 21. september 2018.
Til jeres kommuneplan har Banedanmark følgende bemærkninger:
(1) Under ”Retningslinjer for byudvikling” (s. 22) tager kommuneplanen højde for støj fra jernbaner, men ikke
eventuelle vibrationer i henhold til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1 1997: Støj og vibrationer fra jernbaner og tillæg til
samme af juli 2007. Banedanmark er ikke ansvarlig for overholdelsen af grænseværdier for støj og vibrationer i
forhold til nybyggeri eller ændret indhold og anvendelse af eksisterende byggeri. Det er alene bygherrens ansvar at
sikre overholdelsen heraf.
(2) Under ”Rammer for delområder” er flere jernbanearealer udlagt til boliger eller andet formål. Det gælder i ”Køge
Nord” (s. 176), ”Ølby” (s. 181), ”Køge by” (s. 187), Hastrup (s. 202), Herfølge (s. 206), Ll Skensved (s. 220 ) og
Algestrup (s. 230). Banedanmarks arealer kan ikke anvendes i kommunens planer, da disse arealer anvendes til
jernbane. Køge Kommune må enten vælge at fjerne farverne fra jernbanearealerne på kortene, eller nævne jernbaner
i tabellerne under ”Specifik anvendelse”.
Skulle der være spørgsmål, er I selvfølgelig velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
1

Abdel Hakim Chtioui
Arealforvalter, Civ.ing.
Banedanmark
Teknik, Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København SV
M: +45 2685 1418
acto@bane.dk
www.banedanmark.dk
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Anders Mosbæk Nielsen
10. juli 2018 12:57
Helle Schou Weile
VS: Til Køge Kommune:Udtalelse vedr. Forslag til Kommuneplan 2017 (STPR F2:
127891)
Til Køge KommuneUdtalese vedrørende Forslag til Kommuneplan 2017.pdf

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 10. juli 2018 08:40
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Til Køge Kommune:Udtalelse vedr. Forslag til Kommuneplan 2017 (STPR F2: 127891)

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 9. juli 2018 15:06
Til: Helle Schou Weile <helle.s.weile@koege.dk>; 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Til Køge Kommune:Udtalelse vedr. Forslag til Kommuneplan 2017 (STPR F2: 127891)
Videresendt til Helle Weile og Plan.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Roskilde Stift [mailto:KMROS@KM.DK]
Sendt: 9. juli 2018 12:21
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: gr@ra.dk
Emne: Til Køge Kommune:Udtalelse vedr. Forslag til Kommuneplan 2017 (STPR F2: 127891)

Vedlagt sendes nævnte dokument.
1

Med venlig hilsen
Ida Normann
Chefkonsulent

---------------------------------Roskilde Stiftskontor
Stændertorvet 3A
4000 Roskilde
Tlf. 4638 1920
kmros@km.dk
www.roskilde.stift.dk

Denne e-mail kan indeholde fortroligt materiale. Hvis du ikke er rette modtager, beder vi dig venligst kontakte os på e-mail
kmros@km.dk eller på telefonnr. 46 38 19 20. Desuden beder vi dig slette e-mailen og eventuelle vedhæftede dokumenter.
Misbrug, offentliggørelse eller videregivelse af e-mailens indhold er ikke lovligt.
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Roskilde Stift

E-post kmros@km.dk
Telefax 4638 1947

Palæet, Stændertorvet 3 A – tlf. 4638 1920
4000 Roskilde, d. 9. juli 2018

Akt nr.: 127891
/IDN
Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
(tmf@koege.dk)

Køge Kommunes Forslag til Kommuneplan 2017, offentligt bekendtgjort i perioden 14. juni
2018 – 21. september 2018
Roskilde Stiftsøvrighed skal hermed meddele, at vi har noteret os, at et af planmålene i
kommuneplanen er, at:
”• Sikre kulturarven og de bevaringsværdige kulturmiljøer som smukke og identitetsskabende rammer for livet i Køge Kommune”

Efter stedfunden høring af stiftsøvrighedens konsulent i plansager, kgl. bygningsinspektør, arkitekt
m.a.a. Camilla Løntoft Nybye skal stiftsøvrigheden meddele, at vi har bemærket, at der ved de fleste
i Køge Kommune beliggende kirker er udpeget områder til kirkeomgivelser, der skal beskyttes. Og,
at kommunen skulle have oplyst over for den kgl. bygningsinspektør, at der ikke er udlagt nye
områder til bebyggelse indenfor kirkeomgivelsesområder.
Da kommuneplanen beskriver planlægningen på et meget overordnet niveau, forbeholder vi os vores
stilling i forbindelse med den detaljerede planlægning, herunder retten til at nedlægge indsigelse
med vetovirkning imod et konkret forslag til lokalplan og vil i vores vurdering inddrage, at kirkerne
og deres omgivelser er udpeget som en de nationale interesser, jf. Erhvervsstyrelsens publikation
(marts 2018) ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning”, hvori der bl.a. er anført
følgende under 3.3. Kulturarv:
”Kirkerne er markante kulturhistoriske kendingsmærker i landskabet, og kommunerne skal sikre indsynet til og
udsynet fra kirkerne. Kommunerne skal gennem de udpegede kirkebeskyttelsesområder bidrage til at sikre, at
kirkerne bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet og respekteres i den kommunale planlægning,
eksempelvis når der planlægges for vindmøller, der er synlige på lang afstand.”

Samtidig skal vi oplyse, at stiftsøvrigheden meget gerne vil inddrages på et tidligt stadium i
processen i sager om eventuelle lokalplaner mv., hvor kirker og kirkeomgivelser kan blive berørt,
f.eks. i planer om skovrejsning og opstilling af vindmøller.
Med venlig hilsen

Ida Normann
chefkonsulent

Kopi til:
Kgl. bygningsinspektør, arkitekt m.a.a. Camilla Løntoft Nybye

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
21. juni 2018 16:21
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Bemærkninger til høring af forslag til kommuneplan 2017, Køge Kommune.

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Cecilie Bülow Møller [mailto:cebmo@mst.dk]
Sendt: 21. juni 2018 16:10
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: MST - Plantilsyn <plantilsyn@mst.dk>; Maria Bengtson <marbe@mst.dk>
Emne: Bemærkninger til høring af forslag til kommuneplan 2017, Køge Kommune.
Til Køge Kommune
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplanforslag for Køge Kommune følgende
bemærkninger, for så vidt angår bilag IV-arter.
Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det følger imidlertid af § 7 i bekendtgørelse om
administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016), at planforslag ikke kan vedtages, hvis gennemførelse af
planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der skal således
foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af redegørelsen til planforslaget.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering om
reglerne vedr. bilag IV-arter. Hvis der er spørgsmål til bilag IV-arter, kan undertegnede kontaktes.
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Venlig hilsen
Cecilie Bülow Møller
Studentermedarbejder | Naturbeskyttelse
| cebmo@mst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Haraldsgade 53 | 2100 København Ø | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Fra: noreply@erst.dk [mailto:noreply@erst.dk]
Sendt: 13. juni 2018 21:21
Til: MST - Plantilsyn
Emne: Meddelelse om status ændring til forslag for kommuneplan Køge Kommuneplan 2017 i Køge

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift:
Planid: 9420179
Kommune: Køge
Plantype: kommuneplan
Planstatus: forslag
Plannummer: null
Plannavn: Køge Kommuneplan 2017
Forslagsdato: 13-06-2018
Startdato for høringsperiode: 13-06-2018
Slutdato for høringsperiode: 21-09-2018
Generel anvendelse: null
Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/11_9420179_1528917379712.pdf
Planen er sendt i forslag.
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
21. juni 2018 08:38
Helle Schou Weile
Karinlise Larsen
VS: Kommuneforslag

Hej Helle
Første bidrag til kommuneplanen – som indholdsmæssigt er til Køge Kyst og Anlæg.
Og Karinlise: Vil du sende mails om kommuneplanforslag direkte til Helle W?
Mvh. Anders

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 21. juni 2018 08:34
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Kommuneforslag

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 20. juni 2018 08:04
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Kommuneforslag
Videresendt til Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Sophie Lamprecht [mailto:sophie.lamprecht@gmail.com]
Sendt: 19. juni 2018 17:55
1

Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Kommuneforslag
Hej .
Jeg kan se at der er sendt et kommuneforslag ud, og så vidt jeg kan se er en rampe/skateareal ikke en del
af planen. Dengang rampen foran Tapperiet blev revet ned blev der lovet minimum en reetablering, og
kommunen løb fra aftalen om Gule Plads i samarbejde med Real Dania Fonden. Sker der slet ikke noget?
Jeg synes stadig I skal overveje at bevare Gule hal, da det er et meget populært tilbud som trækker mange
unge fra kommunen, samt oplandet, endda også København!
Samtidig vil jeg gerne argumentere for hyppigere togdrift mellem Hårlev og Køge, samt at togene har
mulighed for at standse på alle stationer. Alternativt at vi får vores bus tilbage. Det kunne være en
cirkellinje fra Vedskølle til Køge til Herfølge og til Vedskølle. Hvis det skal være attraktivt at flytte ud skal
man kunne komme rundt, også uden bil. Togene kører allerede forbi, og det er f.eks et problem at vi i
Vedskølle ikke kan komme til f.eks Egøje, men skal helt til Køge eller Hårlev for at komme dertil.
Billismen er kommet for at blive større, og skal vi tænke klima og folkesundhed skal vi have folk til at cykle
og tage det offentlige mere.
Vh Sophie Lamprecht
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
20. august 2018 10:16
Helle Schou Weile
VS: Indsigelse mod vindmøller ved juellund

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 20. august 2018 10:11
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse mod vindmøller ved juellund

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 20. august 2018 10:00
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse mod vindmøller ved juellund
Videresendt til Plan.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Glenn knøfler [mailto:knofler@c.dk]
Sendt: 19. august 2018 14:48
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse mod vindmøller ved juellund
Vi vil som beboere på Nyhusvej 4, 4632 Bjæverskov , hermed gøre indsigelse mod Køge kommunes forslag om
placering af 150 meter høje vindmøller på marken ved Juellund.

1

Konsekvenserne af vindmøllerne kan blive:
• støjgener (rotorstøj og lavfrekvent støj)
• sundhedsrisiko
• markante synsindtryk
• skyggekast
• glimt fra roterende møllevinger
• påvirkninger af kulturlandskabet og fredede fortidsminder
• påvirkning af dyrelivet
Med venlig hilsen
Glenn Knøfler og Jette Bille Jensen
Nyhusvej 4
4632 Bjæverskov
knofler@c.dk
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
20. august 2018 10:17
Helle Schou Weile
VS: Indsigelse mod vindmøller ved Juellund

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 20. august 2018 10:15
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse mod vindmøller ved Juellund

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 20. august 2018 10:07
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse mod vindmøller ved Juellund
Videresendt til Plan.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: ditte@netmail.dk [mailto:ditte@netmail.dk]
Sendt: 20. august 2018 08:41
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse mod vindmøller ved Juellund

Hermed min indsigelse mod at opsætte vindmøller på Juellunds marker.
Jeg købte Druestrupvej 9, 4632 Bjæverskov d. 1/10-17. Ejendommen er på ingen måde unik, MEN
DET ER LANDSKABET OMKRING EJENDOMMEN.
1

Jeg mener, at man skal værne om vores skønne natur, og ønsker at bo så tæt på den som
muligt. Selv er jeg stor tilhænger af grøn energi, og har ingen problemer med, at Krigers Flak skulle
have lov til at grave kabler ned på min jord, forskellen fra dette og til opsætning af vindmøller er dog,
at disse kabler er dækket til igen. "Ude af øje ude af sind".
I 2006 besluttede den første kommune (Jægerspris) at de ikke ville nyopføre vindmøller på land.
Siden har en lang række kommuner gjort det samme. Det er 12 år siden! Køge kommune har en
forældet indstilling til vindmøller på land, når de ønsker at nyopføre møller på land. Opfør møller langt
ude på havet, hvor mennesker (og dyr) ikke vil generes hvert sekund resten af deres liv af dem.
I forbindelse med huskøbet sidste år undersøgte jeg forhold vedrørende området og stødte i denne
forbindelse på et forslag fra for næsten 20 år siden om, at opføre vindmøller næsten samme sted som
nu. Dengang blev forslaget fejet af bordet med henvisning til at området er bevaringsværdigt. Jeg er
sikker på at kommunen er enig med mig i, at bevaringsværdige områder stadig skal bevares eller?

Hilsen Ditte Frederiksen
Druestrupvej 9
4632 Bjæverskov

-Sendt fra Netmail.dk
Netmail.dk er en dansk gratis e-mail tjeneste, som er helt uafhængig af din Internetudbyder og kan bruges både derhjemme og på farten. Du får
masser af plads og dansk skriftlig support. Klik her og opret en gratis Netmail.
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
22. august 2018 08:45
Helle Schou Weile
VS: KP 17 - Borgermøde (Høringssvar)

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 22. august 2018 08:41
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: KP 17 - Borgermøde (Høringssvar)

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 20. august 2018 14:17
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: KP 17 - Borgermøde (Høringssvar)
Videresendes til Plan.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Helle Bonde [mailto:hellesvensson@c.dk]
Sendt: 20. august 2018 13:03
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: KP 17 - Borgermøde (Høringssvar)

Kære Køge Kommune,
I forbindelse med beslutning om, at placere 2-3 vindmøller i området ved Juellund,
håber jeg virkelig – at alle os i området bliver hørt.
1

At opsætte vindmøller her – vil på alle måder ødelægge området.
Vi er alle glade for vores respektive udsigter – for vores skønne natur,
som for lov at leve og udvikle sig i fred og ro.
For mit vedkommende er jeg absolut den, som vil lide det største tab,
når vi taler om fred, ro og udsigt. Jeg er nabo til Juellund og den første vindmølle
vil skulle opføres nærmest i min baghave. En mark med en i forvejen kæmpe elmast
og vindmøller er ikke just en lykkelig tanke.
Støjen – som man siger – ligger i lavfrekvensområdet – er 100% hæslig. Det er yderst
invaliderende
at skulle leve med den støj– i en hverdag – i døgnets 24 timer.
De 3 familier jeg kender som bor tæt på vindmøller, er alle påvirket af møllerne.
Håber at man kan finde en andet sted at placere disse vindmøller.
Vi allesammen vil jo gerne være med på den grønne bølge, men ingen
vil have dem placeret i baghaven ;-)
Disse møller burde kunne placeres i havet – eller måske langs motorvejen.

De bedste hilsner
Zofja Helle Bonde
Slimmingevej 32
4100 Ringsted
Mobile: +45 2712 3909
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
22. august 2018 08:48
Helle Schou Weile; Jacob Skjødt Nielsen; Pia Nielsen
VS: Begæring om aktindsigt - forslag til Kommuneplan 2017

Hej alle
Hvordan svarer vi på denne?
Kan du skaffe relevant materiale, Jacob?
Mvh. Anders

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 22. august 2018 08:41
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Begæring om aktindsigt - forslag til Kommuneplan 2017

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 21. august 2018 09:10
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Begæring om aktindsigt - forslag til Kommuneplan 2017
Videresendt til Plan.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune
Sendt: 20. august 2018 10:24
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune <raadhus@koege.dk>; Ulla Madsen <ulla.madsen@koege.dk>;
Michael Lund <michael.lund@koege.dk>; Erik Jul Jensen <erik.jul.jensen@koege.dk>
Emne: VS: Begæring om aktindsigt - forslag til Kommuneplan 2017
1

Videresendt fra fællespostkassen rådhuset
Helle Clausen (eetvhcl)
Sekretær
Sekretariat og analyse
Kultur- og Økonomiforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
56 67 20 67
Mobil 28 79 20 67
helle.clausen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Lars Carstens [mailto:carstens@surfmail.dk]
Sendt: 18. august 2018 17:31
Til: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune <raadhus@koege.dk>
Emne: Begæring om aktindsigt - forslag til Kommuneplan 2017
Til Køge Kommune
I forslag til kommuneplan 2017, som p.t. er i offentlig høring, er s. 109 anført:
”Interesseområder for store vindmøller
Udpegningen af de to interesseområder for store vindmøller er nye i forhold til Kommuneplan 2013, som ikke
udlagde interesseområder for store vindmøller.
Udpegningerne er foretaget på baggrund af analyser og vurderinger af påvirkningerne af landskabet og andre
miljømæssige påvirkninger af omgivelserne, foretaget i samarbejde med interesseorganisationer og rådgivere.”
Som ejer af en ejendom, der ligger meget tæt på det udpegede område ved Juellund, og som vil blive voldsomt
påvirket af opstilling af 2 – 3 vindmøller på 150 m., har jeg en individuel og væsentlig interesse i
kommuneplanprocessen, og jeg anmoder derfor i henhold til forvaltningsloven om aktindsigt i de analyser og
vurderinger – interne som eksterne – der henvises til, samt al korrespondance mellem kommunen og de
pågældende interesseorganisationer og rådgivere med forbindelse til disse analyser og vurderinger, medmindre
materialet udtrykkeligt er undtaget fra aktindsigt i henhold til forvaltningsloven og ikke afgives efter en vurdering
om adgang til meroffentlighed. Hvis der undtages materiale anmoder jeg om den nærmere begrundelse for
undtagelsen.

Med venlig hilsen
Lars Carstens
Præstegårdsvej 5
Lidemark
2

4632 Bjæverskov
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
23. august 2018 17:13
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Vejdirektoratets opfordring til indsigelse til Køge Kommunes forslag til
Kommuneplan 2017
Vejdirektoratets opfordring til indsigelse til Køge Kommunes forslag til
Kommuneplan 2017_18-09250.pdf

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Rikke Schade Weje [mailto:rsw@vd.dk]
Sendt: 23. august 2018 11:04
Til: karjes@erst.dk; planloven@erst.dk
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Vejdirektoratets opfordring til indsigelse til Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017
Til
karjes@erst.dk og planloven@erst.dk
Karin Jensen
Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø.

Vedr. Erhvervsstyrelsens journal nr. 2018-8399
(VD´s sag nr. 18/09250)
Vejdirektoratet fremsender hermed en opfordring til indsigelse til Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017, jf.
vedlagte brev af dags dato.

1

Denne mail fremsendes samtidig ’CC’ til Køge Kommune til orientering (på adressen tmf@koege.dk).
Vejdirektoratet har desværre ikke mulighed for at deltage i teknikermødet med Køge Kommune den 31. august 2018 i
Erhvervsstyrelsen. Vi har derfor i brevet forsøgt at uddybe, hvad der skal til for, at vi kan frafalde opfordringen til
indsigelse.
Såfremt der er spørgsmål til det fremsendte, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen
Rikke Schade Weje
Landinspektør
Planlægning og Myndighed (Næstved)

Toldbuen 6
4700 Næstved
Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2939
rsw@vd.dk
vejdirektoratet.dk
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
24. august 2018 08:59
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: KP17
Høringssvar Kommuneplan 2017_Danalim.pdf

Videresendt til Helle Weile.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Dorthe Christensen [mailto:dc@danalim.dk]
Sendt: 24. august 2018 08:51
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: Mette Godsk Büker <mette.buker@koege.dk>; Erik Valentin <ev@danalim.dk>
Emne: KP17
Vedhæftet Dana Lim A/S og Novo Nordisk Pharmatech A/S’ fælles høringssvar vedr. klassificering af
områdetyper i Kommuneplan 2017.

Med venlig hilsen / Best Regards
Dorthe Christensen
Miljøchef
Telefon +45 20 41 00 64

Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, DK-4600 Køge, www.danalim.dk
Vore anbefalinger skal betragtes som vejledende. De beror på erfaringer og i nogle tilfælde afprøvninger
på vort laboratorium. Da vi ikke har indflydelse på vore kunders arbejds- eller produktionsforhold samt
kendskab til de præcise brugskrav, anbefales det altid at kunden ved egen afprøvning og vurdering, sikrer
sig at produkterne er egnede til den påtænkte brug. Detaljerede oplysninger om de enkelte produkter kan
fås ved at rekvirere vor Produkt Information (Teknisk Datablade) eller Sikkerhedsdatablade. Endvidere er
vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser altid gældende. Disse kan rekvireres eller læses på vores
hjemmeside.
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
27. august 2018 08:38
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Høringssvar til Kommuneplan 2017
Høringssvar Kommuneplan 2017.pdf

Videresendt til Helle Weile.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Lykke Outzen [mailto:lykkeoutzen@gmail.com]
Sendt: 24. august 2018 09:38
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Høringssvar til Kommuneplan 2017
Hermed fremsendes høringssvar til Kommuneplan 2017.
Venlig hilsen
Lykke Outzen

1

Høringssvar til Kommuneplan 2017
I Kommuneplan 2017 udlægges bl.a. nye områder til boliger forskellige steder i kommunen i
overensstemmelse med bl.a. Fingerplanen 2017. Selve Køge by er et særdeles attraktivt boligområde, hvor
det er begrænset, hvad der kan udlægges af nye områder til boliger.
Jeg vil gerne pege på et oplagt område med mindst én grund, evt. ved udstykning flere, som jeg vil foreslå
bliver inddraget i kommuneplanen til planlagt fremtidig byzone. Det drejer sig om Højbovænge 7 og evt. 9,
Køge. Grundene ligger i landzone sammen med seks boliger, som er bygget i 1930’erne (ét i 1779). Der har
været flere henvendelser til kommunen om muligheden for at bygge på grunden i nr. 7, men de er blevet
afvist, da grunden ligger i landzone.
Hvis området med de seks boliger og Højbovænge 7 blev overført til byzone, ville det måske give mulighed
for, at der kunne bygges på grunden, evt. efter en udstykning, da der er tale om en grund på 2.948 m2,
ligesom Højbovænge 9 evt. kunne udstykke en del af grunden. Ifølge notat fra kommunens Planafdeling er
området omfattet af Fingerplan 2013’s afgrænsede landområde, som kan udlægges til ny byzone (§10).
Hvis dette område ikke havde ligget helt op af byzonen (og i øvrigt inden for Køges byskilt), var det måske
blevet taget i betragtning ved gennemgang af landsbyerne, hvor der indimellem via lokalplan gives
mulighed for at etablere få nye boliger.
Grundene ligger inden for skovbyggelinjen, men kommunen burde have mulighed for at dispensere herfra
efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der allerede foreligger væsentlig lovlig bebyggelse nærmere
skoven.
Grundene ligger også inden for fortidsmindebebyggelseslinjen, idet der findes der to gravhøje inden for
100m. Dette ses kommunen ikke at have taget stilling til tidligere, men der burde også være mulighed for
dispensation efter samme bestemmelse, idet et nyt byggeri ikke vil påvirke indsigten til eller udsynet fra
gravhøjene. Boliger kunne evt. lægges i den fjerne ende af grunden så langt fra gravhøjene som muligt, hvis
det er nødvendigt for at få dispensation.
Om disse beskyttelseslinjer kan fraviges yderligere ved planlægning af byzone, må kommunen have større
kendskab til. Hvis området fortsat indgår som muligt udlæg til ny byzone i Fingerplan 2017, burde der være
mulighed for dispensation, og det vil jeg bede kommunen om at forholde sig til inden vedtagelse af
Kommuneplan 2017.
Hvis det vurderes at være en mulighed at dispensere fra beskyttelseslinjerne, opfordrer jeg til, at man
inddrager området til planlagt fremtidig byzone i kommuneplanen.
Venlig hilsen
Lykke Outzen
Padborgvej 21
4600 Køge

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
27. august 2018 08:53
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: KP17
Indsigelse august 2018.pdf

Videresendt til Helle Weile.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune
Sendt: 24. august 2018 11:57
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune <raadhus@koege.dk>
Emne: VS: KP17
Videresendt fra fællespostkassen rådhuset
Helle Clausen (eetvhcl)
Sekretær
Sekretariat og analyse
Kultur- og Økonomiforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf 56 67 20 67
Mobil 28 79 20 67
helle.clausen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Per Fløe Nielsen [mailto:pfn@arkk.dk]
Sendt: 24. august 2018 11:46
1

Til: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune <raadhus@koege.dk>
Emne: KP17
Tilrette vedkommende
Hermed fremsendes indsigelse vedr. opstilling af vindmøller ved Juellund
Med venlig hilsen
Per Fløe Nielsen
Druestrupvej 13
4632 Bjæverskov
tlf. 0045 40 44 66 57
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
27. august 2018 09:06
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: KP17 - Hørringssvar
3310_001.pdf

Videresendt til Helle Weile.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: HNLE (Henriette Lentz) [mailto:hnle@novonordiskpharmatech.com]
Sendt: 24. august 2018 15:29
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: KP17 - Hørringssvar
Hej
Hermed fremsendes hørringssvar på KP17 fra Novo Nordisk PharmatechA/S samt Dana Lim A/S
Mvh
Henriette
_________________________________________
Henriette Lentz
Associate Manager
EHS, Manufacturing
Novo Nordisk Pharmatech A/S
Københavnsvej 216
DK-4600 Køge
Denmark
30370048 (direct)
hnle@novonordiakpharmatech.com
This e-mail (including any attachments) is intended for the addressee(s) stated above only and may contain confidential information
protected by law. You are hereby notified that any unauthorized reading, disclosure, copying or distribution of this e-mail or use of

1

information contained herein is strictly prohibited and may violate rights to proprietary information. If you are not an intended recipient,
please return this e-mail to the sender and delete it immediately hereafter. Thank you.
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
27. august 2018 09:41
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Nej tak til vindmøller ved Juellund - Kommuneplan 2017
20180824100600_001.pdf

Videresendt til Helle Weile.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune
Sendt: 27. august 2018 08:50
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune <raadhus@koege.dk>
Emne: VS: Nej tak til vindmøller ved Juellund - Kommuneplan 2017
Videresendt fra fællespostkassen Rådhuset.
Annette Kristensen
Sekretariatsmedarbejder
Sekretariat og analyse
Kultur- og Økonomiforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 25
annette.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

1

Fra: Per Birk Jensen [mailto:Per@birkjensen.dk]
Sendt: 24. august 2018 14:49
Til: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune <raadhus@koege.dk>
Emne: Nej tak til vindmøller ved Juellund - Kommuneplan 2017
Til Køge Kommune.
Høringsbrev til Kommuneplan 2017

Med Venlig Hilsen
Per Birk Jensen
Forbehold
Denne e-mail kan indeholde personlige og fortrolige oplysninger. Modtager du e-mailen ved en fejl, bedes du
returnere den til afsender hurtigst muligt uden at distribuere, kopiere, eller arkivere e-mailen.
Disclaimer
This message is for the designated recipient only and may contain confidential or privileged information. If you
have received the message in error, please notify the sender by replying the e-mail and delete the message
without copying or disclosing.
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
27. august 2018 10:58
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Kommuneplan / Fingerplan 2017 - Hastrup Øst

Videresendt til Helle Weile.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Jesper Gjelstrup [mailto:gjelstrup@privat.dk]
Sendt: 27. august 2018 09:27
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Kommuneplan / Fingerplan 2017 - Hastrup Øst

Hej
I forbindelse med revisionen af Fingerplanen Spor 2 vil vi gerne opfordre Køge Kommune til at omfatte
byudviklingen, så vores matrikel 3r, Hastrup by, Herfølge, Egøjevej 118, 4600 Køge bliver inkluderet. Især
set i lyset af at Køge Kommunes Byråd tidligere har givet os landzonetilladelse til udstykning, hvilket dog
blev omstødt af Planklagenævnet efter en naboklage.
En naturlig byafgrænsning kunne være Husmandstien.

Envidere finder vi det mærkelig, at vores matikel i den gamle kommuneplan bliver betegnet som særlig
bevaringsværdig landsbrugsjord, da vores ejendom kun består af have og jorden blev frasolgt engang i
1960'erne. Dette var en af de afgørende punkter i Planklagenævnte omstøbelse. Er det muligt at få ændret
status på vores matrikel i den nye kommuneplan?
Vi håber, at vores ønsker kan imødekommes.
Mvh
Mette og Jesper Gjelstrup
Egøjevej 118
1

4600 Køge

2

_______________
Danske Bank A/S CVR-nr. 61126228 - København
_______________
Denne mail kan indeholde fortrolig information. Har du modtaget mailen ved en fejl, beder vi dig derfor informere afsender om fejlen - og
efterfølgende slette mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selv om mailen og vedhæftede bilag efter vores overbevisning er fri
for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvor den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi
påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge mailen.
_______________
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the
mistake, then delete the message from your system. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other
errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We
assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message.
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
27. august 2018 14:52
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Forslag til Kommuneplan 2017

Videresendt til Helle Weile.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Thomas Elm Kampmann [mailto:tek@stc-koege.dk]
Sendt: 27. august 2018 11:51
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: Henrik Teigland Andersen <hta@koegehavn.dk>
Emne: Forslag til Kommuneplan 2017
Bestyrelsen for Køge Havn har noteret sig at Nordre Mole er udpeget til opstilling af 3 vindmøller.
I den forbindelse har bestyrelsen følgende kommentarer:
Køge Havn er i udgangspunkt positivt indstillet overfor dette forslag, men kun under den forudsætning at
Køge Havns arbejdsareal samt vej og evt. jernbanebetjening på Unitterminalen ikke indskrænkes.
Hvis det vurderes at der i en zone på mellem 1 og 1,7 x vindmøllens totalhøjde, kan optræde et
sikkerhedsmæssigt spørgsmål, så vil en uforholdsmæssig del af Unitterminalen ikke kunne udnyttes til
havneformål som planlagt.
Alternativt skal Køge Havn kompenseres fuld ud for de mistede nettoindtægter.
Ligeledes skal det tilsikres at Køge Havns medarbejdere, her tænkes specielt på kranførerne, ikke påvirkes
væsentligt af gener som fx skyggekast og glimt (refleksion af sollys i vingerne) mv.

Med venlig hilsen
Thomas Elm Kampmann
Direktør

1

Skandinavisk Transport Center / Køge Havn
Baltic Kaj 1, DK-4600 Køge
tlf. +45 56646263 - mobil +45 28138323
e-mail: tek@stc-koege.dk
Besøg også vores hjemmeside www.stc-koege.dk

Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Såfremt e-mailen er modtaget ved en fejl, bedes emailen slettet tillige med evt. tilhørende filer og afsender underrettet. Uberettiget videregivelse eller
benyttelse af fortrolig information kan være både strafbart og erstatningspådragende.
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Inge Hvolmgaard Olesen <iho@vkst.dk>
31. august 2018 10:47
Helle Schou Weile
Mads Birk Kristoffersen; 'hr@hahnhoj.dk'
Bemærkninger/indsigelser ang. Forslag til Kommuneplan 2017

Hej Helle
I forlængelse af nedenstående korrespondance fremsendes hermed VKST I/S´s indsigelser/bemærkninger
til Kommuneplan 2017, og du bedes sende mig en ganske kort tilbagemelding som kvittering for
modtagelse af den:
I forlængelse af forudgående mailkorrespondance tidligere på sommeren vil jeg hermed på vegne af VKST
I/S, som ejer
Møllevej 15-19, 4140 Borup, komme med følgende indsigelse/bemærkninger til Forslag til Kommuneplan
2017:
Vi ønsker at kommuneplanen giver mulighed for at tillade etablering af lægeklinik/lægehus/sundhedshus i
ejendommen.
Vi mener, det er en hensigtsmæssig funktion at etablere i området samt i bygningen, som i forvejen har en
sundhedsmæssig profil med bl.a. Dansk Sygeplejeråd som lejer.
Vi er oplyst om, at der er konkrete ønsker fra lægerne om at flytte ind i ejendommen.
Vi er endvidere oplyst om, at lægerne har henvendt sig til Regionen med ønskerne – og at Regionen er
positivt indstillet overfor denne placering af lægeklinik/hus.
Rammebestemmelser nævner specifik anvendelse til bl.a. klinikker.
Det er vores håb at denne indsigelse/bemærkning kan imødekommes – og at vi hører fra dig/Køge
kommune snarest muligt.
Vi står naturligvis til rådighed, såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger.
På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Inge Hvolmgaard Olesen
Arkitekt MAA • VKST Byggerådgivning
Direkte telefon 5786 5362 • Mobil 4014 3774
Fulbyvej 15 • 4180 Sorø • Hovednr. 5786 5000 • www.vkst.dk

1

VKST er et af landets største rådgivningsselskaber og er en fusion af rådgivningen i Gefion og DLS. Vi rådgiver om bl.a. økonomi, jura og ledelse til vores ca. 9.500
kunder i landbrugssektoren og mindre virksomheder inden for håndværk, handel, service og industri. Denne e-mail er beskyttet af reglerne om
brevhemmeligheder. Har du modtaget e-mailen ved en fejl, beder vi dig kontakte os.

Fra: Helle Schou Weile [mailto:helle.s.weile@koege.dk]
Sendt: 3. juli 2018 13:05
Til: Inge Hvolmgaard Olesen <iho@vkst.dk>
Emne: SV: VS: Forslag til Kommuneplan 2017
Hej Inge
I kan sagtens sende dem til mig. Der er ingen formskrav.
21.9.18 er sidste frist.
Vh Helle
Helle Schou Weile
Specialkonsulent
Planafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 24 78
helle.s.weile@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Inge Hvolmgaard Olesen [mailto:iho@vkst.dk]
Sendt: 3. juli 2018 12:59
Til: Helle Schou Weile
Emne: SV: VS: Forslag til Kommuneplan 2017

Hej Helle
Tak for tilbagemeldingen.
Vi har fortsat ønsket om at kunne etablere lægeklinik i ejendommen.
Som jeg forstår dig vil det være rettidigt for os/VKST at vende tilbage med yderligere indsigelser – såfremt
vi ønsker mulighed for at kunne etablere lægeklinik i ejendommen - frem til 21. september?
Kan vi sende indsigelse/bemærkninger til dig – og hvad forventes der af indehold/oplysninger?
Vi er jo inde i ferieperioden – så der kan godt gå nogle uger inden alt er afklaret.
Jeg vender tilbage snarest muligt.
Med venlig hilsen
Inge Hvolmgaard Olesen
Arkitekt MAA • VKST Byggerådgivning
Direkte telefon 5786 5362 • Mobil 4014 3774
Fulbyvej 15 • 4180 Sorø • Hovednr. 5786 5000 • www.vkst.dk
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VKST er et af landets største rådgivningsselskaber og er en fusion af rådgivningen i Gefion og DLS. Vi rådgiver om bl.a. økonomi, jura og ledelse til vores ca. 9.500
kunder i landbrugssektoren og mindre virksomheder inden for håndværk, handel, service og industri. Denne e-mail er beskyttet af reglerne om
brevhemmeligheder. Har du modtaget e-mailen ved en fejl, beder vi dig kontakte os.

Fra: Helle Schou Weile [mailto:helle.s.weile@koege.dk]
Sendt: 3. juli 2018 12:46
Til: Inge Hvolmgaard Olesen <iho@vkst.dk>
Cc: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Emne: SV: VS: Forslag til Kommuneplan 2017
Hej Inge
Jeg kan ikke svare dig endeligt, før kommuneplanen bliver vedtaget. Men det er byrådets ønske at styrke Borup
bymidte, og derfor er der opmærksomhed på at bevare de byfunktioner, der er benyttes af mange borgere, i
bymidten.
Et lægecenter besøges af mange borgere og er derfor en vigtig funktion i denne sammenhæng.
Så selvom der står klinikker i rammebestemmelsen i kommuneplanforslaget, er det ikke sikkert at dette vil omfatte
lægecenter i den endelige kommuneplan.
I jeres høringssvar indgik, så vidt jeg kan se, kun et ønske om at udvide rammen til at omfatte boliger. Denne
ændring er indarbejdet i planforslaget.
Høringsperioden går frem til 21. september 2018 og I har fortsat mulighed for at komme med indsigelser og
bemærkninger til kommuneplanforslaget.
Venlig hilsen
Helle
Helle Schou Weile
Specialkonsulent
Planafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 24 78
helle.s.weile@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Inge Hvolmgaard Olesen [mailto:iho@vkst.dk]
Sendt: 25. juni 2018 10:23
Til: Helle Schou Weile <helle.s.weile@koege.dk>
Cc: Mads Birk Kristoffersen <mbk@vkst.dk>; Lone Kepp <lok@vkst.dk>
Emne: SV: VS: Forslag til Kommuneplan 2017
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Hej Helle
I forlængelse af vores samtale tidligere i dag vil jeg hermed forespørge om der med den nye Kommuneplan
2017 fremadrettet er mulighed for at indrette lægehus i vores bygninger på Møllevej 15-19.
Håber på en snarlig tilbagemelding – og på forhånd tak.
(Blot til orientering/afklaring: Vores virksomhed VKST er dannet ud fra bl.a. det tidligere Gefion.)
Med venlig hilsen
Inge Hvolmgaard Olesen
Arkitekt MAA • VKST Byggerådgivning
Direkte telefon 5786 5362 • Mobil 4014 3774
Fulbyvej 15 • 4180 Sorø • Hovednr. 5786 5000 • www.vkst.dk

VKST er et af landets største rådgivningsselskaber og er en fusion af rådgivningen i Gefion og DLS. Vi rådgiver om bl.a. økonomi, jura og ledelse til vores ca. 9.500
kunder i landbrugssektoren og mindre virksomheder inden for håndværk, handel, service og industri. Denne e-mail er beskyttet af reglerne om
brevhemmeligheder. Har du modtaget e-mailen ved en fejl, beder vi dig kontakte os.

Fra: Helle Schou Weile [mailto:helle.s.weile@koege.dk]
Sendt: 19. juni 2018 15:21
Til: Lone Kepp <lok@vkst.dk>
Emne: Forslag til Kommuneplan 2017
Forslag til Kommuneplan 2017
Tak for bemærkningerne indsendt i den forudgående høringsperiode.
Hermed oplysninger om hvordan jeres forslag har indgået i planforslaget.
Venlig hilsen
Helle Weile
Helle Schou Weile
Specialkonsulent
Planafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 24 78
helle.s.weile@koege.dk
www.koege.dk
VKST-lok@vkst.docx>
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
4. september 2018 08:47
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Indsigelse til Kommuneplan 2017
001.jpg

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune
Sendt: 4. september 2018 08:16
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune <raadhus@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse til Kommuneplan 2017
Videresendt fra fællespostkassen Rådhuset.
Annette Kristensen
Sekretariatsmedarbejder
Sekretariat og analyse
Kultur- og Økonomiforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 25
annette.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

1

Fra: tvr@surfmail.dk [mailto:tvr@surfmail.dk]
Sendt: 3. september 2018 17:39
Til: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune <raadhus@koege.dk>
Emne: Indsigelse til Kommuneplan 2017
Vedlagt indsigelse fra to personer mod vindmøller Juellund/Lidemark.
Venlig hilsen
Torben Vagn Rasmussen
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
5. september 2018 11:54
Helle Schou Weile
VS: Indsigelse / vindmøller / vilkestrup

-----Oprindelig meddelelse----Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 5. september 2018 10:15
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse / vindmøller / vilkestrup

-----Oprindelig meddelelse----Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 4. september 2018 08:33
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse / vindmøller / vilkestrup
Videresendt til Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Nathalie Berner [mailto:nathalie@berners.dk]
Sendt: 3. september 2018 18:21
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse / vindmøller / vilkestrup
Hej.
Vi skriver for at gøre indsigelse i de nye vindmøller ved vilkestrup - lille skensved.
Vi bor på Kobækvej og vi er 9 hustande bare på vores vej også har vi rugbjervej, vilkestrupvej,
østerled og kr. Skensved som ligger i omegn af de eksisterende vindmøller.
Vi har 5 vindmøller som ikke er til gene for os grundet deres størrelse og den motor de køre med. Hvis
der kommer 3 nye vindmøller af de store så bliver støjen simpelhen for meget til at vi kan bo i
nærheden af dem.
Den støj de store vindmølle giver er for voldsom som vi ville kunne mærke i vores dagligdag og når vi
sover.
Vi og vores naboer er alle familier med børn som nyder at være udenfor i vores have, arbejde på vores
huse og selvfølgelig øge vores værdier vi har. Vi går alle på arbejde og nyder roen i at komme hjem til
vores hjem.
1

Ved de nye møller risikere vi at vores værdier falder, støjen er for meget og til gene og vi får ikke den
ro vi har brug for for at fungere normalt og i sidste ende bliver vi nød til at sælge.
støjen kan medføre psykisk gene som gør vi ikke kan passe vores arbejde og vi vil ikke kunne holde
ud og være udenfor. Den konstante susen der kommer fra de vindmøller er simpelhen for voldsomme.
Vi er flyttet ud i de her omgivelser grundet beliggenheden og Køge kommune er en god kommune der
tænker på sine borger, så at i overvejer at sætte nye store møller op hvor der i forvejen er nogle (som
har en acceptabel støj) Giver ikke mening og det ligner ikke Køge kommune.
Hvorfor ikke finde et sted hvor der er ikke er nærliggende beboer og der ikke er familier med en
dagligdag som faktisk nyder at være i Køge kommune. Der er mange andre steder hvor der er plads til
de store vindmøller og hvor de ikke vil være til gene.
Vi gør med det kraftigste indsigelse på de nye vindmøller ved vilkestrup
Mvh Nathalie Berner
Kobækvej
4623 lille skensved
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Helle Schou Weile
5. september 2018 12:38
nathalie@berners.dk
SV: Indsigelse / vindmøller / vilkestrup

Tak for bemærkningerne til forslag til Kommuneplan 2017. De vil indgå i byrådets behandling af
kommuneplanen som forventes at ske i december 2018.
Venlig hilsen
Helle Schou Weile
Specialkonsulent
Planafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 24 78
helle.s.weile@koege.dk
www.koege.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Anders Mosbæk Nielsen
Sendt: 5. september 2018 11:54
Til: Helle Schou Weile <helle.s.weile@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse / vindmøller / vilkestrup

-----Oprindelig meddelelse----Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 5. september 2018 10:15
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse / vindmøller / vilkestrup

-----Oprindelig meddelelse----Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 4. september 2018 08:33
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse / vindmøller / vilkestrup
Videresendt til Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Nathalie Berner [mailto:nathalie@berners.dk]
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Sendt: 3. september 2018 18:21
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse / vindmøller / vilkestrup
Hej.
Vi skriver for at gøre indsigelse i de nye vindmøller ved vilkestrup - lille skensved.
Vi bor på Kobækvej og vi er 9 hustande bare på vores vej også har vi rugbjervej, vilkestrupvej,
østerled og kr. Skensved som ligger i omegn af de eksisterende vindmøller.
Vi har 5 vindmøller som ikke er til gene for os grundet deres størrelse og den motor de køre med. Hvis
der kommer 3 nye vindmøller af de store så bliver støjen simpelhen for meget til at vi kan bo i
nærheden af dem.
Den støj de store vindmølle giver er for voldsom som vi ville kunne mærke i vores dagligdag og når vi
sover.
Vi og vores naboer er alle familier med børn som nyder at være udenfor i vores have, arbejde på vores
huse og selvfølgelig øge vores værdier vi har. Vi går alle på arbejde og nyder roen i at komme hjem til
vores hjem.
Ved de nye møller risikere vi at vores værdier falder, støjen er for meget og til gene og vi får ikke den
ro vi har brug for for at fungere normalt og i sidste ende bliver vi nød til at sælge.
støjen kan medføre psykisk gene som gør vi ikke kan passe vores arbejde og vi vil ikke kunne holde
ud og være udenfor. Den konstante susen der kommer fra de vindmøller er simpelhen for voldsomme.
Vi er flyttet ud i de her omgivelser grundet beliggenheden og Køge kommune er en god kommune der
tænker på sine borger, så at i overvejer at sætte nye store møller op hvor der i forvejen er nogle (som
har en acceptabel støj) Giver ikke mening og det ligner ikke Køge kommune.
Hvorfor ikke finde et sted hvor der er ikke er nærliggende beboer og der ikke er familier med en
dagligdag som faktisk nyder at være i Køge kommune. Der er mange andre steder hvor der er plads til
de store vindmøller og hvor de ikke vil være til gene.
Vi gør med det kraftigste indsigelse på de nye vindmøller ved vilkestrup
Mvh Nathalie Berner
Kobækvej
4623 lille skensved
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
5. september 2018 11:53
Helle Schou Weile
VS: Indsigelse mod muligheden for opstilling af vindmøller ved Juellund

-----Oprindelig meddelelse----Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 5. september 2018 10:06
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse mod muligheden for opstilling af vindmøller ved Juellund

-----Oprindelig meddelelse----Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 5. september 2018 09:27
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>; Niels
Rolskov <niels.rolskov@koege.dk>; Torben Nøhr <torben.noehr@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse mod muligheden for opstilling af vindmøller ved Juellund
Videresendt til Plan.
cc. Niels Rolskov, KPU, og Torben Nøhr.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: anne_marie_petersen@yahoo.dk [mailto:anne_marie_petersen@yahoo.dk]
Sendt: 4. september 2018 18:42
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: anne_marie_petersen@yahoo.dk
Emne: Indsigelse mod muligheden for opstilling af vindmøller ved Juellund
Jeg henvender mig som beboer i Lidemark.
Jeg sætter min lid til at formanden for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov, holder fast ved sin
udtalelse på på Køge rådhus den 20. August og senere citeret i Dagbladet (1. September) om at der
kun kan placeres vindmøller på land, hvis det ikke kan drages i tvivl, at det er udenfor sundhedsfare
for os, der bor tæt på.
Her tænker jeg på afventning af placering af eventuelle vindmøller indtil der er dokumentation for, at
det er uden sundhedsfare. Og ikke placering nu og så nedtagning af vindmøller, hvis der er
dokumentation for eventuel sundhedsfare.
Herudover betragter jeg landskabet ved Lidemark som skamferet, hvis der skal placeres vindmøller på
150 m.iht det af Juellund ønskede.
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Jeg er imidlertid med på, at der skal CO2 besparelser til.
Mit løsningsforslag er derfor:
De to planlagte vindmøller på land (ved Lidemark) omplaceres til vand, og på linie med de allerede
planlagte på vand, ved Køge. Og rykkes yderligere ud på havet, så de, hvis udsyn måtte være generet
af disse møller, tilgodeses.
Denne model vil endvidere imødekomme regeringens ønske om reduktion af vindmøller på land.
Jeg læser, at Næstved Byråd i deres “vindmøllesag v. Sparresholm” har stillet partiernes
byrådsmedlemmer frit til at kunne stemme efter overbevisning og ikke samlet som parti.
Kunne det lade sig gøre til denne sag i Køge Byråd?
Det ville i givet fald eliminere min bekymring for, om der er ledende byrådspolitikere, for hvem det er
en mærkesag at få vindmøllerne placeret ved Lidemark.
Med venlig hilsen
Anne Marie Petersen
Skærsommervej 6
Lidemark
4632 Bjæverskov
Sendt fra min iPad
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
10. september 2018 10:19
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Kommuneplanen

Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Eno Astrup [mailto:enoastrup@yahoo.dk]
Sendt: 8. september 2018 18:34
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: Lene & Nikolaj <nikoglene@privat.dk>; Ib V. Sørensen <maibsu105@gmail.com>; Formand Grundejerforeningen
Bækhøjen <gr-formand@mailname.dk>; Ulla Yahoo <u_kantine@yahoo.dk>; Vibeke Matthesen
<vibekematthesen@outlook.com>; kate.winther@gmail.com; Fam. Riis Læssøe Pedersen <st.johan2007@privat.dk>
Emne: Kommuneplanen

Til Teknik/Ejendom
Kommuneplanen er sendt til høring. Vi har forstået at indsigelser skal være
modtaget inden den 21/9. I Vemmedrup/Yderholm er vi dermed i god tid.
Denne tilbagemelding er en koordineret mail fra bysamfundet
Vemmedrup/Yderholm. Kopimodtagerne af mailen er repræsentanter fra følgende 7
foreninger i Vemmedrup/Yderholm:
Grundejerforeningerne - Yderholm Ejerlav, Bækhøjen, Bakkely og
Toftegårdsparken.
Andelsboligforeningerne - Gartnerhusene og Gartnervænget
Borgerforeningen - Yderholm.
De beskrevne ønsker er alle kendt af Økonomiudvalget og Teknik/Ejendom, da de
blev fremsat sidste år på opfordring fra daværende Økonomiudvalg.
1

1) Udbygning af Vemmedrup/Yderholm med ejer/andels - og ældreboliger
Vi ønsker Vemmedrup/Yderholm udbygget med nye ejer/andelsboliger. Ikke kun for
vores egen skyld (et bysamfund uden udbygning stagnerer med tiden), men også for
de kreative muligheder det betyder for tilflyttere. Vemmedrup/Yderholm har siden
vedtagelse af forrige Kommuneplan, udviklet sig i en positiv retning. Vi har fået en
langtidsholdbar nærbutik (velplaceret Rema ved porten til bysamfundet fra øst),
motorvejsramper direkte til og fra hovedstaden og politisk opbakning til renovering af
skolen. Samtidig betyder Køge Kommunes udvikling generelt, at nye byggegrunde
vil have forhåndsinteresse fra et meget stort publikum. Vi har ved møderne sidste år
med såvel Økonomiudvalget som Teknik/Miljøudvalget (nuværende
Teknik/Ejendom) peget på områderne mod vest (i retning af Bjæverskov) eller mod
syd (gartnerbyen) - og dette gør vi fortsat.
Vi anbefaler derfor, at Kommuneplanen tilrettes - og at der afsættes områder, hvor
udbygningen skal etableres.
Herudover ønsker vi etableret ældreboliger (+60 hedder det muligvis med et
moderne udtryk) i vores område. Den største del af bysamfundet
Vemmedrup/Yderholm er grundlagt for ca. 45 år siden. En stor del af borgerne har
nået en alder hvor parcelhuset bliver for stort - og søger over i mindre boliger. En
meget stor del af disse borgere ønsker naturligt nok at blive i nærmiljøet. På dette
punkt adskiller borgerne i Vemmedrup/Yderholm sig ikke fra andre borgere!!
Ældreboliger i vores bymiljø bør placeres tæt ved Remaen - og dermed også tæt
ved busforbindelser til Køge by. Da arealer til ældreboliger i dette område ikke virker
'let tilgængelige', har vi et kreativt forslag. På Kastanjevej (100 meter fra Remaen)
forefindes et stort regnvandsbassin. Tilsyneladende er dette bassin blevet
overflødig. Ingen kan huske, hvornår der sidst har stået vand i bassinet - til forskel
fra forrige årtusinde hvor det skete jævnligt. Hvis bassinet skal bibeholdes (eller dele
af det), anbefaler vi, at bassinet flyttes til nord for Ringstedvej. Udgravet jord fra
dette 'nye' regnvandsbassin kan herefter placeres i det nuværende - og arealet til
ældreboliger er dermed klar til bebyggelse.
Vi anbefaler derfor, at det nuværende regnvandsbassin flyttes til nord for
Ringstedvej - og nuværende bassin indføres i Kommuneplanen som anvendelig til
ældreboliger.
Ovenstående (udbygning med ejer/andels og ældreboliger) er direkte input til
Kommuneplanen. Efterfølgende punkter er muligvis ikke direkte input til
Kommuneplanen - men da alle punkter tidligere er behandlet i sidste års proces i
forbindelse med Kommuneplanen har vi valgt at tage dem med. Vi overlader trygt til
Teknik/Ejendom at vurdere, om de hører hjemme i Kommuneplanen eller ej - men
forventer naturligvis en tilbagemelding om punkternes skæbne.
2) Hastighedsdæmpning af Ringstedvej.
På vores møder sidste år med udvalgene Økonomi og Teknik/Miljø var punktet på
dagsorden. Siden da er hele området (og mere til) blev trafiksaneret. Tak for det.
Imidlertid virker det fuldstændig uforståeligt at der på et vejstykke ud for Vemmedrup
på 700 meter fastholdes at 80km/t er trafiksikkert. Det er det ikke!! 12 private
udkørsler og Vemmedrups mest benyttede busstoppested taler for sig selv. Det er
vores anbefaling, at man omgående på disse 700 meter tillader en max. hastighed
på 60km/t. Forøvrigt er der intet ekstraordinært ved dette ønske. Det afspejler den
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generelle sikring af svage trafikanter der findes utallige steder i kommunen - og er
forøvrigt gratis (næsten).
3) Bekæmpelse af motorvejsstøj
I august måned 2017 fremsendte vi et forslag til Teknik/Miljø om tiltag til
bekæmpelse af motorvejsstøjen ud for Vemmedrup/Yderholm. Vi har desværre
aldrig modtaget en tilbagemelding. Vores ønsker er stadig uforandret. Vi ønsker, at
Køge Kommune arbejder for at støjdæmpende asfalt snarest blive etableret - og at
støjvolden (jorddepotet) bliver beplantet med 'grønt', der har en støjdæmpende
virkning. Vi anbefaler tillige, at der snarest gennemføres en ny støjmåling i vores
område. Hvis det er formålstjenstligt at udskyde denne støjmåling til efter etablering
af støjvæg ved Bjæverskov og ny motorvejsbelægning fra sammenfletningen ved
Køge og til Vemmedrup/Yderholm, har vi forståelse for dette. Støjvæg ved
Bjæverskov og ny asfalt fra motorvejssammenfletning kan muligvis have en positiv
effekt for støjen i Vemmedrup/Yderholm - men vi er ikke fortrøstningsfulde. Mange
borgere i vores område er hårdt ramt af direkte sundhedskadelig støjpåvirkninger fra
motorvejen, og dette mener vi ikke kommunen skal sidde overhøring. Vi er vidende
om, at motorvejen er et 'statsanliggende' - men forventer, at kommunen gør sin
indflydelse gældende i respekt for sundhed og velvære for borgerne.
4) Cykelsti til Ejby
Dette er naturligvis et fortsat ønske fra vores side. Cykelstien mellem Ejby og
Vemmedrup/Yderholm - og dermed med direkte adgang til cykelstien resten af vejen
til Køge eller Ringsted, kan etableres uden nævneværdige tekniske udfordringer - og
er dermed væsentlig billigere end cykelstier andre steder i kommunen. Forøvrigt har
vi ingen forventning om asfalt belægning. Der findes utallige velfungerende
cykelstier i Danmark etableret som faststampede grusstier. Vi har ej heller nogen
forventning til, om cykelstien udelukkede skal placeres i den ene side af vejen - og
dermed som en dobbeltrettet cykelsti.
Da vi erkender, at mange bysamfund i kommunen ønsker cykelstier, har vi
forståelse for, hvis cykelstien etableres i etaper. Den første etape anbefales fra
lyskrydset med motorvejsramperne mod vest, og som minimum frem til Køge Åsstien (ud fra Lavendelgården). Dette vejstykke er på ca. 400 meter. På dette
vejstykke er der tæt trafik - som ikke bliver mindre når motorvejsrampen åbnes imod
København til efteråret.
Vejstykket fra Vemmedrupvejens udmunding i Ringstedvej og til motorvejsramperne
mod vest er idag direkte livsfarlige for cyklister. Frem for at etablere cykelstier på
dette område anbefaler vi, at det bliver forbudt for såvel gående som cyklister at
færdes på disse ca. 200 meter!! Op med nogle forbudsskilte!!. Der er et udmærket
alternativ gennem Skovhusvænget - hvilket allerede fremgår af nuværende skiltning.
5) Optimale busforbindelser mod ny station ved Køge Nord.
Når denne nye station åbner, vil det være muligt at komme til Hovedstaden på 22
minutter. Af mange årsager mener vi, man skal fokusere på hurtigbusser i morgen
og aftenmyldretiderne. Busholdepladser ved Vemmedrup/Yderholm ønskes som en
del af køreplanen.
På vegne af Vemmedrup/Yderholm
3

Venlig hilsen
Eno Astrup
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3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
10. september 2018 10:24
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
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Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: mia og mikkel [mailto:miaogmikkel@mail.dk]
Sendt: 9. september 2018 15:27
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Kommuneplan.
Til teknik og miljøforvaltningen i Køge.

Skensved 9. September 2018

I forbindelse med kommuneplan 2017 er Jeg blevet opmærksom på at der i denne plan er lagt op til at
opstille 3 nye vindmøller på op til 125 meters højde ved Vilkestrup som erstatning af de nuværende 5 møller.
Grundet mulige, ikke afdækkede sundhedsmæssige konsekvenser samt værdiforringelse
af vores ejendom med store økonomiske konsekvenser til følge, vil jeg på det kraftigste fraråde
kommunalbestyrelsen
at tillade et sådant projekt som vil virke alt for dominerende i området, og jeg vil gøre alt der står i min magt for at
det ikke skal lykkes.
Vi er faktisk flyttet på landet for at nyde roen og naturen og en sådan ”øjebæ” vil påvirke begge dele i negativ
retning.
Møller af den størrelse hører til på havet.

Med hilsner fra en bekymret borger
Mikkel Frederiksen
Rugbjergvej 3
4623 Ll. Skensved
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Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 10. september 2018 10:38
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse vedr. vindmøller

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 10. september 2018 10:30
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse vedr. vindmøller
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Brian Gosvig Nielsen [mailto:brigoni@outlook.dk]
Sendt: 9. september 2018 21:36
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse vedr. vindmøller
Hermed fremsendes indsigelse mod opførelse af nye store vindmøller i Vilkestrup ved Lille Skensved
Brian Gosvig Nielsen
Birte Agerbo Nielsen
1

Kastanievej 15
4623 Lille Skensved
Tlf. 40742918
Mail brigoni@outlook.dk

Sendt fra min Samsung Galaxy-smartphone.
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Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse af nye vindmøller ved vilkestrup
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Nathalie Berner [mailto:nathalie@berners.dk]
Sendt: 9. september 2018 19:28
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse af nye vindmøller ved vilkestrup

På vegne af Jens Skovvad / rugbjergvej 7, 4623 lille skensved.
Gør Jens hermed indsigelse i de nye vindmøller ved vilkestrup. Se vedhæftet underskrift.
1
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Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
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Emne: VS: KP 17FW: Vindmoller Juellund Nej Tak indsigelse

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 5. september 2018 13:06
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: KP 17FW: Vindmoller Juellund Nej Tak indsigelse
Videresendt til Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Bogelund, Johnny [mailto:Johnny.Bogelund@chaucerplc.com]
Sendt: 5. september 2018 10:06
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: sijajo@live.dk
Emne: KP 17FW: Vindmoller Juellund Nej Tak indsigelse
Hej med jer,

1

Hermed vor indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund.
Bekræft venligst modtagelse af denne mail ved svar-mail.

A member of the Hanover Insurance Group
Johnny Bøgelund
Class Underwriter Marine &
Underwriter Terrorism
T
M
F
E
E
W

+45 3314 6022
+45 2281 0712
+45 3345 4084 (direct number)
Johnny.Bogelund@chaucerplc.com
chaucer@chaucer-underwriting.dk
www.chaucerplc.com

Chaucer Underwriting A/S
Kongens Nytorv 5
DK-1050 Copenhagen K
Denmark

From: scan@chaucerplc.com <scan@chaucerplc.com>
Sent: 05 september 2018 17:25
To: Bogelund, Johnny <Johnny.Bogelund@chaucerplc.com>
Subject: vindmoller Nej Tak indsigelse

Chaucer Syndicates Ltd. E-mail Disclaimer
This message and any attachments are intended solely for the addressee and may contain confidential information.
If you have received this message in error, please immediately inform us, permanently delete it, and refrain from
using, copying or disclosing any information contained in it. Any opinions expressed in this message are not
necessarily those of Chaucer Syndicates Limited or any of its affiliated companies. We have taken reasonable
measures to ensure that this message is free of viruses. However, we do not accept any liability for by any virus
transmitted by this message, or for errors, omissions, delays or damage caused by interception, corruption, loss or
destruction of it. Unless otherwise agreed, we do not enter into contractual commitments electronically.
Chaucer Syndicates Limited (company registration no. 184915 and VAT no. 685192796), Chaucer Syndicate Services
Limited (company registration no. 01463304) and Chaucer Underwriting Services Limited (company registration no.
10387872 and VAT no. 685192796 ) are registered in England and Wales. Their registered office address is
Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3AD. Chaucer Syndicates Limited is authorised by the
Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation
Authority. Chaucer Syndicate Services Limited is an appointed representative of Chaucer Syndicates Limited.
Chaucer Insurance Company DAC is registered in Ireland (company registration no. 587682), with its registered
office at 38 & 39 Baggot Street Lower, Dublin 2, D02 T938, and is regulated by the Central Bank of Ireland. Chaucer
Insurance Company Designated Activity Company UK Branch is a branch of Chaucer Insurance Company Designated
Activity Company registered in England and Wales (branch registration no. BR019729), with its registered branch
address at Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3AD. The branch is authorised by the Central Bank
of Ireland, and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority. Details about the extent of its
regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request.
2

Chaucer MENA Underwriting Limited is a company limited by shares registered in the Dubai International Financial
Centre and is registered as an authorised firm with the Dubai Financial Services Authority. Information contained in
an email from Chaucer MENA Underwriting Limited is directed to clients who qualify as Professional Clients under
the rules of the Dubai Financial Services Authority, and no other person should act on such information.
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Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Maja Grønlund Larsen [mailto:ml@borupprivatskole.dk]
Sendt: 10. september 2018 13:23
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Input til kommunalplan i høring
Til rette vedkommende
Vi, fra Borup Privatskole, ønsker at komme med ændringsforslag til den kommunalplan der p.t. er i høring.
Vores ændringsforslag vedrører kapitel 4, område 6.
Her ønsker vi, at område 6D05, der er forslået til offentlige formål med bebyggelsesprocent på 50 og en højde på
max. 8.5 meter, ændres til en max. højde på 10 meter.
Årsagen til vores ønske er, at skolen påtænker at bygge en idrætshal for skolens elever, og gerne ser, at
byggehøjden øges en lille smule, for at gøre det muligt at opføre en sal med tilstrækkelig plads til boldspil,
badminton mm.
Med håb om at vores ønske kan tages med i den endelig kommunalplan.
Med venlig hilsen
Maja Grønlund Larsen
Skoleleder
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Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
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Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
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Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: inger stilling [mailto:istilling@live.dk]
Sendt: 10. september 2018 12:52
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: vindmøller ved Juellund KP17

Undertegnede giver hermed indsigelse mod opførsel af vindmøller ved Juellund.
Jeg ønsker ikke at høre på kørende vindmøller da larmen af sagkyndige bliver beskrevet som lavfrekvent som lyden
af et oliefyr.
Selv ikke et oliefyr kører konstant.
1

Det er bemærkelsesværdigt som man kan pynte sig med grønne fjer bare det ikke sker i egen baghave.
Pris og støtte til havvind nærmer sig landvind.
Jeg mener at vindmøller hører til på havet.
Hvis Giesegård vil reklamere med grønne forslag så opfør dem nede hvor de bor og samtidig ikke lave det til en
forretning.
Mvh
Inger Christine Stilling
Nyhusvej 3,Vollerslev
4632 Bjæverskov
Sendt fra Mail til Windows 10
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Anders Mosbæk Nielsen
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VS: Vindmøller i Vilkestrup.
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Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
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Emne: VS: Vindmøller i Vilkestrup.

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 10. september 2018 13:56
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Vindmøller i Vilkestrup.
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Maria Andersen [mailto:mariathoesing@gmail.com]
Sendt: 10. september 2018 13:21
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Vindmøller i Vilkestrup.
Hej.
Hermed vores indsigelse imod vindmøller i Vilkestrup. Håber meget at vores indsigelser vil blive taget i betragtning
ved beslutningsprocessen.
1

Mvh.
Anders og Maria Thøsing Andersen
Havdrupvej 15
4623 lille skensved
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3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Kommentar til Kommuneplan 2017

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Karl-Henrik Jørgensen [mailto:karlhenrikjrgensen@gmail.com]
Sendt: 11. september 2018 08:46
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Kommentar til Kommuneplan 2017
Vedr.: forslag til Kommuneplan, afsnit 2.6 Transport og infrastruktur.
Det fremgår af forslaget i afsnittet om rekreativt stinet (2.6.4), at der ifølge planen kan etableres et stinet fra
campusområdet til Højelse via Brydegårdsvej.
Som stien er skitseret kommer den til at skære igennem og dele eksisterende landbrugsområder på en måde der
synes højst uhensigtmæssigt for den landbrugsmæssige drift.
En alternativ stiføring kunne følge Møllehøjbækken fra Ølby til Brydegårdsvej. Ved bækken er det god naturmæssig
variation og oplevelser - og arealet er i forvejen pt. belagt med dyrkningsmæssige restriktioner.
En sådan stiføring vil ikke genere den landbrugsmæssige drift - men som stien er tegnet i planforslaget synes dette
hensyn i den grad at være underprioriteret.
Mvh
Karl-Henrik Jørgensen
Lyngvej 37
(Grundejer for landbrugsjord ved Møllehøjbækken frem til skel mod nord mod enden af Brydegårdsvej og
landbrugsjorden op mod Brydegården, Brydegårdsvej 3.
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VS: Forslag til Kommuneplan 2017 - høring

Opfølgningsflag:
Flagstatus:

Opfølgning
Afmærket

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Joan Dalgaard [mailto:joandalgaard08@gmail.com]
Sendt: 12. september 2018 11:30
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Forslag til Kommuneplan 2017 - høring
Hej Køge Kommune,
Med hensyn til at udviklingen af Køge Kommune er jeg meget glad for at se at Algestrup endelig er kommet med i
planen om udvikling og ikke afvikling.
Algestrup ligger perfekt med 3 kilometer til motorvejen og med offentlig transport med både togstation og bus, og
derfor er jeg er overbevist om, at Algestrup vil tiltrække mange unge familier, såfremt der bliver mulighed for det,
da Algestrup byder på trygge omgivelser, en lille skole og foreningsliv. Trenden viser også at de unge familier gerne
vil på landet at bo og med udvidelsen af Algestrup, giver det de unge familier mulighed for at få et billigere hus i den
sydlige del af kommunen kontra i Køge Bymidte
Jeg kan derfor på det varmeste anbefale, at udvidelsen af Algestrup med 23 boliger (og gerne flere) vedtages.
Med venlig hilsen
Joan Dalgaard
Solvænget 15
4682 Tureby
1

Tlf. 2084 4450
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Vedhæftede filer:

Anders Mosbæk Nielsen
12. september 2018 16:05
Helle Schou Weile
VS: Bemærkninger og forslag til ændringer til Forslag til Kommuneplan 2017-2021
offentliggjort den 14. juni 2018 med efterfølgende offentlig høring frem til 21.
september 2018. - TDC bygningen.
Image.pdf; BBR Køge.pdf

Opfølgningsflag:
Flagstatus:

Opfølgning
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Fra: Uffe Graa-Jacobsen [mailto:ugj999@gmail.com]
Sendt: 12. september 2018 16:00
Til: Marie Stærke <marie.staerke@koege.dk>; Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>; 3 Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Bemærkninger og forslag til ændringer til Forslag til Kommuneplan 2017-2021 offentliggjort den 14. juni 2018
med efterfølgende offentlig høring frem til 21. september 2018. - TDC bygningen.
Kære Marie & Anders
Mange tak for godt Borgermøde den 20.08.2017 kl. 19.00.
Bemærkninger og forslag til ændringer til Forslag til Kommuneplan 2017-2021 offentliggjort den 14. juni 2018
med efterfølgende offentlig høring frem til 21. september 2018. - TDC bygningen, matr. nr. 1ba Gl. Køgegård
Hgd., Køge Jorder beliggende Tøxensvej 37, 4600 Køge af samlet grundareal på 5.832 m2:

TDC har som nævnt ved vore møder den 05.12.2017 kl. 10.30 og den 22.02.2018 kl. 14.00, samt igen
vores samtale ved Borgermødet den 20.08.2018 et lejemål som løber frem til den 01.07.2037 med
mulighed for forlængelse til den 01.07.2042/01.07.2047.
Idet teletekniske installationer fortsat vil blive fastholdt i bygningen.
Vi ønsker at etablerer en ny boligbebyggelse i det miks der er behov for i relation til eksempelvis boliger.
Boligbebyggelsen placeres ved siden af og oven på stueetagen af den eksisterende 2.202 m2 TDC
bygning, der således bliver liggende for forsat drift.
Arealer der fremadrettet ikke anvendes til teletekniske formål integreres til boligformål.
Vi ser herefter frem til at komme i dialog herom.
https://www.koege.dk/kommuneplan

Vedhæftet BBR og fuldmagt.
Rigtig god dag.

De venligste hilsner
Uffe Graa-Jacobsen
1

Slotsgade 48, 3400 Hillerød
Mobil: +45 23 30 90 90
E-mail: ugj999@gmail.com
Powerpointshow fra Borgermødet den 20. august 2018
Klik her for at skjule artiklen

Her kan du se powerpointshow fra Borgermødet den 20. august 2018 vedrørende forslag til Kommuneplan 2017.
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KØGE KOMMUNE

BBR-Meddelelse

Plan

(Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Afsender
KØGE KOMMUNE , Plan
Torvet 1 , 4600 KØGE

Kommune nr.:

Ejendoms nr.:

Udskrift dato:

259

61350

27-08-2018

Ejendommens beliggenhed:
Tøxensvej 37 (Vejkode: 8783), 4600 Køge

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.
Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen bbr@koege.dk eller telefonnr 56676767

Oplysninger om grunde
Adresse: Tøxensvej 37 (vejkode: 8783), 4600 Køge
Ejerforhold: Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab)
Vand & afløb
Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Afløbsforhold: Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
Matrikelnr.
Ejerlav
1ba
GL. KØGEGÅRD HGD., KØGE JORDER

Oplysninger om tekniske anlæg
Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet
samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til
kommunen.

Anlægsnr.: 1
Adresse: Tøxensvej 37 (vejkode: 8783), 4600 Køge
Beliggende på matrikel 1ba
Tank (Produkt på væskeform)
Etableringsår: 2009

Driftstatus: I drift
Placering: Indendørs

Anlægsnr.: 2
Adresse: Tøxensvej 37 (vejkode: 8783), 4600 Køge
Beliggende på matrikel 1ba
Tank (Produkt på væskeform)
Etableringsår: 2009

Driftstatus: I drift
Placering: Indendørs

Anlægsnr.: 3
Adresse: Tøxensvej 37 (vejkode: 8783), 4600 Køge
Beliggende på matrikel 1ba
Tank (Produkt på væskeform)
Etableringsår: 1963
Placering: Over terræn, udendørs
Indhold: Fyringsgasolie

Driftstatus: I drift
Størrelsesklasse: 2
Størrelse: 8000 L

Anlægsnr.: 4
Adresse: Tøxensvej 37 (vejkode: 8783), 4600 Køge
Beliggende på matrikel 1ba
Tank (Produkt på væskeform)
Etableringsår: 1963
Placering: Over terræn, udendørs
Indhold: Fyringsgasolie
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Anlægsnr.: 5
Adresse: Tøxensvej 37 (vejkode: 8783), 4600 Køge
Beliggende på matrikel 1ba
Tank (Produkt på væskeform)
Etableringsår: 1974
Placering: Indendørs
Sløjfningsår: 2009
Indhold: Fyringsgasolie

Driftstatus: Ikke i drift
Størrelsesklasse: 2
Sløjfning: Tanken er tømt og afblændet
Størrelse: 6500 L

Anlægsnr.: 6
Adresse: Tøxensvej 37 (vejkode: 8783), 4600 Køge
Beliggende på matrikel 1ba
Tank (Produkt på væskeform)
Etableringsår: 1974
Placering: Indendørs
Sløjfningsår: 2009
Indhold: Fyringsgasolie

Driftstatus: Ikke i drift
Størrelsesklasse: 2
Sløjfning: Tanken er tømt og afblændet
Størrelse: 6500 L

Anlægsnr.: 7
Adresse: Tøxensvej 37 (vejkode: 8783), 4600 Køge
Beliggende på matrikel 1ba
Tank (Produkt på væskeform)
Etableringsår: 1965
Placering: Nedgravet/underjordisk
Indhold: Fyringsgasolie

Driftstatus: I drift
Størrelsesklasse: 2
Størrelse: 8000 L

Anlægsnr.: 8
Adresse: Tøxensvej 37 (vejkode: 8783), 4600 Køge
Beliggende på matrikel 1ba
Tank (Produkt på væskeform)
Etableringsår: 1965
Placering: Nedgravet/underjordisk
Indhold: Fyringsgasolie

Driftstatus: I drift
Størrelsesklasse: 2
Størrelse: 8000 L

Anlægsnr.: 9
Adresse: Tøxensvej 37 (vejkode: 8783), 4600 Køge
Beliggende på matrikel 1ba
Tank (Produkt på væskeform)
Etableringsår: 1964
Placering: Nedgravet/underjordisk
Indhold: Fyringsgasolie

Driftstatus: I drift
Størrelsesklasse: 2
Størrelse: 8000 L

Oplysninger om bygninger
Bygningsnr.: 1
Adresse: Tøxensvej 37 (vejkode: 8783), 4600 Køge
Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o.lign.) (Bygningens anvendelse: 220)
Matrikelnr.: 1ba
Landsejerlavsnavn: GL. KØGEGÅRD HGD., KØGE JORDER
Opførelsesår: 1964
Til-/ombygningsår: 1982
Antal etager u. kælder & tagetage: 1
Antal boliger med køkken: 0
Antal boliger uden køkken: 0
Materialer
Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale: Built-up
Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning
Areal i grundplan
m2 Areal i hele bygningen
Bebygget areal
1328 Samlet bygningsareal
Heraf affaldsrum i terrænniveau
0
Heraf udvendig efterisolering
Heraf indbygget garage
0
Samlet kælderareal
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Heraf indbygget carport
Heraf indbygget udhus
Heraf indbygget udestue
Overdækning (ikke del af bebygget
areal)

0
0
0
0

Heraf kælderareal < 1.25m
Samlet tagetageareal
Heraf udnyttet tagetage
Samlet areal af lukkede overdækninger på
bygningen

0
0
0
0

Samlet adgangsareal i bygningen
Areal, der hverken benyttes til bolig
eller erhverv
Antal etager u. kælder & tagetage
Samlet areal af åbne overdækninger
på bygningen

0
0
1
0

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Energioplysninger
Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Opvarmningsmiddel: Naturgas

Bygningsnr.: 2
Adresse: Tøxensvej 37 (vejkode: 8783), 4600 Køge
Bygningens anvendelse: Carport (Bygningens anvendelse 920)
Matrikelnr.: 1ba
Opførelsesår: 1964

Landsejerlavsnavn: GL. KØGEGÅRD HGD., KØGE JORDER

Materialer
Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale: Built-up
Kilde til bygningens materialer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Areal
Bebygget areal: 200 m2
Kilde til bygningsarealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Energioplysninger
Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation

Bygningsnr.: 3
Adresse: Tøxensvej 37 (vejkode: 8783), 4600 Køge
Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o.lign.) (Bygningens anvendelse: 220)
Matrikelnr.: 1ba
Landsejerlavsnavn: GL. KØGEGÅRD HGD., KØGE JORDER
Opførelsesår: 1974
Antal etager u. kælder & tagetage: 1
Antal boliger med køkken: 0
Antal boliger uden køkken: 0
Materialer
Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale: Built-up
Kilde til bygningens materialer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Areal i grundplan
m2 Areal i hele bygningen
Bebygget areal
642 Samlet bygningsareal
Heraf affaldsrum i terrænniveau
0
Heraf udvendig efterisolering
Heraf indbygget garage
0
Samlet kælderareal
Heraf indbygget carport
0
Heraf kælderareal < 1.25m
Heraf indbygget udhus
0
Samlet tagetageareal
Heraf indbygget udestue
0
Heraf udnyttet tagetage
Overdækning (ikke del af bebygget
0
Samlet areal af lukkede overdækninger på
areal)
bygningen

m2
642
0
0
0
0
0
0

Arealanvendelse
Samlet boligareal
Heraf beboelse i kælder
Samlet erhvervsareal
Samlet adgangsareal i bygningen
Areal, der hverken benyttes til bolig
eller erhverv
Antal etager u. kælder & tagetage
Samlet areal af åbne overdækninger
på bygningen

m2
0
0
642
0
0
1
0

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)

Energioplysninger
Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Opvarmningsmiddel: Naturgas

Bygningsnr.: 4
Adresse: Tøxensvej 37 (vejkode: 8783), 4600 Køge
Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930)
Matrikelnr.: 1ba
Opførelsesår: 1979

Landsejerlavsnavn: GL. KØGEGÅRD HGD., KØGE JORDER

Materialer
Ydervæggens materiale: Træbeklædning
Tagdækningsmateriale: Built-up
Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning
Areal
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Bebygget areal: 13 m2
Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Bygningsnr.: 5
Adresse: Tøxensvej 37 (vejkode: 8783), 4600 Køge
Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930)
Matrikelnr.: 1ba
Opførelsesår: 1983

Landsejerlavsnavn: GL. KØGEGÅRD HGD., KØGE JORDER

Materialer
Ydervæggens materiale: Andet materiale
Tagdækningsmateriale: Built-up
Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning
Areal
Bebygget areal: 19 m2
Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning
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Kortmateriale

Signaturforklaring: BYGN. = bygning.
Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Matrikelregistret, samt Bygnings- og Boligregistret. Du kan få et mere
detaljeret geografisk overblik over ejendommen på http://kort.bbr.dk.
NB: Ejendommens afgrænsning aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort. Matrikelkortet kan ikke afgøre et skels
nøjagtige beliggenhed. Matrikelkortet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagtighed afhænger af, hvornår og hvordan
skellene er indlagt i kortet. Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenstilles med f.eks. ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort.
Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, f.eks. en hæk ikke er plantet præcis i skellet. Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og dette ønskes
fastlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende landinspektør. Kortet er det nyeste offentligt tilgængelige kort fra Kortforsyningen og kan være op til 4 år
gammelt.
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Din pligt som ejer
Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk
for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.
Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt. Når du
køber en ejendom eller ændrer på bygninger og boliger, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, om registreringerne er korrekte.
Indberetningspligten gælder også byggesager.
Du skal være særligt opmærksom på:
 Opførelsesår
 Om- og tilbygningsår
 Bebygget areal
 Antal etager
 Samlet boligareal eller erhvervsareal
 Areal af udnyttet tagetage
 Areal af udestue
 Tagdækningsmateriale
 Varmeinstallation
Omkring opførelsesår vil der nogle steder være angivet år 1000. Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger om opførelsesår vedrørende
den pågældende bygning. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på
ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder – f.eks. folkeregistret eller ved hjælp af luftfotos.
I BBR er din ejendom registreret på 4 niveauer:
Grund
Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenhængende stykke jord. I særlige tilfælde kan grunden bestå af flere matrikler,
og en ejendom af flere grunde. Dette vil oftest være på landbrugsejendomme. På grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og
afløbsforhold.
Bygning
Bygninger i BBR er alt fra et redskabsskur til et butikscenter. Her findes informationer om den væsentligste anvendelse af bygningen, bebygget
areal, arealet af samtlige etager (samlet bygningsareal), materialer m.m.
Enhed
En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervslejemål. En enhed ligger altid inde i en bygning.
Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse har én boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger har én eller flere
enheder til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstændige indgang. Under enheder registreres bl.a. samlet areal, areal til beboelse/erhverv
samt anvendelsen.
Tekniske anlæg
Tekniske anlæg kan være olietanke, vindmøller, gylletanke, solvarmeanlæg m.m. Tekniske anlæg er som regel placeret på grunden, men kan
også ligge inde i en bygning.

Arealerne på BBR-meddelelsen
Arealerne indgår i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglån,
fjernvarmeregning m.m. Arealer skal altid måles til ydersiden af ydervæggen. Læs mere om opmåling og se vejledninger på www.bbr.dk.
Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens
udbredelse set oppefra.
Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.
Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes sammen med det areal, der ville kunne udnyttes til bolig eller erhverv.
Ligesom i bygningsreglementet måles arealet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbelægningen.
Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv.
Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.
Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse – det vil sige opfylder byggelovgivningens
krav til beboelsesrum.
Hvis arealerne har forskellig anvendelser, skal de deles op i den del, der må bruges til bolig, den del der anvendes til erhvervs- eller
institutionsformål samt den del, der udgør andet areal.
Sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser betyder f.eks., at for et parcelhus uden kælder, hvor parcelhuset kun bruges til
beboelse, vil boligarealet svare til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage.
Har en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder.
Med hensyn til areal af ejerlejlighed skal du være specielt opmærksom på, at BBR’s boligareal ofte vil være forskellig fra det tinglyste areal.
Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal i BBR vil svare til summen af areal til beboelse,
areal til erhverv inklusiv andel af adgangsareal.
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Oversigt over BBR-oplysninger
Anvendelse

Materialer

Afløbsforhold

Andet

Helårsbeboelse
 Stuehus til landbrugsejendom.
 Fritliggende enfamiliehus.
 Række-, kæde- eller dobbelthus.
 Etageboligbebyggelse.
 Kollegium.
 Døgninstitution.
 Anden bygning til helårsbeboelse.

Ydervæggenes materialer
 Mursten (tegl, kalksten,
cementsten).
 Letbeton (lette bloksten,
gasbeton).
 Fibercement, asbest (eternit el.
lign).
 Fibercement, asbestfri.
 Bindingsværk (med udvendigt
synligt træværk).
 Træbeklædning.
 Betonelementer (Etagehøje
betonelementer).
 Metalplader.
 PVC.
 Glas.
 Ingen.
 Andet materiale.

Afløbskoder
Kodesættet benyttes for eksisterende
forhold, ved enhver ændring skal nyt
kodesæt benyttes:

Boligtype
 Egentlig beboelseslejlighed.
 Blandet erhverv og bolig
med eget køkken.
 Enkeltværelse.
 Fællesbolig eller
fælleshusholdning.
 Sommer-/fritidsbolig.
 Andet.

Produktions- og lagerbygninger i
forbindelse med landbrug, industri,
offentlige værker og lign.
 Landbrug, skovbrug, gartneri,
råstofudvinding m.v.
 Industri, fabrik, håndværk m.v.
 El-, gas-, vand- eller varmeværker,
forbrændingsanstalter m.v.
 Anden bygning til landbrug, industri
m.v.
Handel, kontor, transport og service
 Transport- og garageanlæg, stationer,
lufthavne m.v.
 Kontor, handel, lager, herunder
offentlig administration.
 Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og
anden service virksomhed.
 Anden bygning til transport, handel
m.v.
Institutioner og kultur
 Biograf, teater, erhvervsmæssig
udstilling, bibliotek, museum, kirke og
lign.
 Skole, undervisning og forskning.
 Hospital, sygehjem, fødeklinik,
offentlige klinikker m.v.
 Daginstitutioner m.v.
 Anden institution.
Fritidsformål
 Sommerhus.
 Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset
fra sommerhus.
 Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v.
 Kolonihavehus.
 Anden bygning til fritidsformål.
Mindre bygninger til garageformål,
opbevaring m.v.
 Garage til et eller to køretøjer.
 Carport.
 Udhus.
Listen ovenfor er under
ændring.Optræder den registrerede
anvendelse ikke på listen, kan den fulde
liste ses her.
http://bbr.dk/hvordanfaarjegbbr
Køkken, toilet og afløb
Toiletforhold
 Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed.
 Vandskyllende toilet udenfor enheden.
 Anden type toilet udenfor enheden
eller intet toilet i forbindelsen med
enheden.
Badeforhold
 Antal badeværelser i enheden.
 Adgang til badeværelser.
 Hverken badeværelser eller adgang til
badeværelser.
Køkkenforhold
 Eget køkken (med afløb og
kogeinstallation).
 Adgang til fælles køkken.
 Fast kogeinstallation i værelse eller på
gang.
 Ingen fast kogeinstallation.
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Tagdækningsmateriale
 Built-up (fladt tag, typisk tagpap).
 Tagpap (med taghældning).
 Fibercement, herunder asbest
(bølge eller skifereternit).
 Cementsten.
 Tegl.
 Metalplader.
 Stråtag.
 Fibercement (asbestfri).
 PVC.
 Glas
 Grønt levende tag (Grønne tage)
 Ingen
 Andet materiale
Asbestholdigt materiale
 Asbestholdigt
ydervægsmateriale.
 Asbestholdigt
tagdækningsmateriale.
 Asbestholdigt ydervægs- og
tagdækningsmateriale.
Opvarmningsforhold
Varmeinstallation
 Fjernvarme/blokvarme.
 Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr.
 Ovne (Kakkelovne, kamin,
brændeovn o. lign.)
 Varmepumpe.
 Centralvarme med to
fyringsenhe-der (fast brændsel,
olie eller gas).
 Elovne, elpaneler.
 Gasradiatorer.
 Ingen varmeinstallationer.
 Blandet (kræver specifikation på
enhedsniveau).
Opvarmningsmiddel
 Elektricitet.
 Gasværksgas.
 Flydende brændsel (olie,
petroleum, flaskegas).
 Fast brændsel (kul, brænde mm.)
 Halm.
 Naturgas.
 Andet.
Supplerende varme
 Ikke oplyst.
 Varmepumpeanlæg.
 Ovne til fast brændsel
(brændeovn o.lign.)
 Ovne til flydende brændsel.
 Solpaneler.
 Pejs.
 Gasradiator.
 Elovne, elpaneler.
 Biogasanlæg.
 Andet.
 Bygningen har ingen supplerende
varme.




Afløb til offentligt spildevandsanlæg.
Afløb til fælles privat
spildevandsanlæg.
Afløb til samletank.
Afløb til samletank for toiletvand og
mekanisk rensning af øvrigt
spildevand.
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (med tilladelse).
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (uden tilladelse).
Mekanisk rensning med privat
udledning dir. til vandløb.
Mekanisk og biologisk rensning.
Udledning direkte uden rensning til
vandløb, søer eller havet.
Andet.

Afløbskoder nyt kodesæt
Der er indført mange nye afløbskoder i
BBR. De nye koder skal benyttes ved
alle fysiske ændringer i afløbsforholdene
på en ejendom. Kommunen har dog
også ret til på eget initiativ at konvertere
koden, uden der er sket fysiske
ændringer i forholdene.
Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt,
således at det vigtigste kriterium er om
ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller
om ejendommen ligger i det åbne land.
Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet,
inddeles efter om spildevandet (typisk
fra køkken, bad og toilet) ledes ned i
samme kloak som regnvandet
(overfladevandet fra tage og befæstede
arealer), eller om de behandles hver for
sig.
Ejendomme, der ligger i det åbne land,
inddeles efter den måde spildevandet
behandles. Der er i BBR mulighed for at
registrere, hvilke renseklasser det lokale
renseanlæg overholder. Renseklassen
kan være O, OP, SO eller SOP, idet O
er en forkortelse for organisk stof, P for
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
så, at rensningen både omfatter
organisk stof og Phosphat, osv.
Det er ikke altid, at alle bygninger på en
ejendom har ens afløbsforhold. I så fald
kan forholdene registreres individuelt på
den enkelte bygning.
En fuldstændig oversigt over
afløbskoder i BBR og en vejledning hertil
kan findes på www.bbr.dk.

Ejerforhold
 Privatperson(er) eller
interessentskab.
 Alment boligselskab.
 Aktie-, anparts- eller andet
selskab.
 Forening, legat eller
selvejende institution.
 Privat andelsboligforening.
 Kommunen
(beliggenhedskommune).
 Kommunen (anden
kommune).
 Region.
 Staten.
 Andet, moderejendom for
ejerlejligheder.
Vandforsyning
 Alment vandforsyningsanlæg
(tidligere offentligt).
 Privat, alment
vandforsyningsanlæg.
 Enkeltindvindingsanlæg
(egen boring).
 Brønd.
 Ikke alment
vandforsyningsanlæg
(forsyner < 10 ejendomme).
 Ingen vandforsyning.
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Til politikerne i Køge kommune
Jeg ønsker hermed at gøre ekstremt kraftig indsigelse mod, at der bliver stillet vindmøller op på markerne nord for
Juellund og Slimmingevej. Jeg købte mit hus på Druestrupvej 11 (4632 Bjæverskov) i oktober 2017. Dengang var der
ingen planter om nogen møller. Jeg har ofret alt, hvad jeg ejer – og en del mere til – for at have en vidunderlig udsigt
til mark og skov – og for at have komplet fred og ro. Min skønne udsigt mod vest til en mark med heste og skoven
lige bagved vil blive ødelagt; planen er, at møllerne kommer op lige bag skoven (cirka 700-800 meter fra mig), og jeg
ville få lysglimt/skyggekast konstant i det meste af mit hus, både i køkken, soveværelse og i min stue med
panoramavinduer. Ikke alene ville vindmøllerne ødelægge udsigten totalt, støjgenerne er konstante og gør folk
alvorligt syge. Vores huse ville blive totalt usælgelige og falde kraftigt i værdi. Det er komplet tosset: Tidligere blev
ansøgninger til at stille langt mindre møller op afvist, men pludselig er det ok at stille møller på 150 meter op. Fordi
nogle politikere synes, det er den nemmeste og billigste måde at nedbringe CO2 – og ejeren af markerne kan tjene
en masse penge. Føj! At nedbringe CO2 kan jo gøres på mange andre måder (solceller, byggematerialer osv). Der er

1

så mange grunde til, at de møller ikke skal op her – de hører hjemme ude på havet, hvor de producerer dobbelt så
megen strøm! (alene af den grund ville det være galimatias at stille dem op på land).
Venlig hilsen
Christina Dregart, Druestrupvej 11, 4632 Bjæverskov
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Indsigelse.
Vindmøller på ca 150m vil skræmme det smukke åbne landskab.Lidemark,Gørslev,Vollerslev og Ødemark/Druestrup
er i henhold til planen bevaringsværdige landsbyer,hvor landsbypræget vil være truet af møllernes nærhed og
dominans.
Køge Museum gjorde i 1999/2000 indsigelse mod et tilsvarende projekt i daværende Skovbo Kommune og henviste
til,at området er særligt bevaringsværdigt og sårbart over for udvisning af de mange bevaringsværdige kulturspor.
En stor del af ejendommene i området får frit udsyn til møllerne og vil endvidere blive påvirket af støjgener og
skyggekast.Dermed risikeres en betydelig værdiforringelse af ejendommene og forringelse af salgsmuligheden.
Naboskab til vindmøller udgør en sundhedsrisiko.
Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og ledninger.
Køge Kommune bør beskytte natur-og kulturhistoriske værdier i området,som kommuneplanforslaget også lægger
op til.
Køge Kommune bør støtte det nyligt vedtaget energiforligs højt prioriterede hensigt om at halvere antallet af
landvindmøller.
Køge Kommune bør tilgodese egne borgere,der har valgt at bosætte sig i området med de værdier,som det frem.
Mvh
Allan Højager Larsen
Præstegårdsvej 8
Lidemark
1

4632
Bjæverskov
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Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Rådhuset
Torvet 1
4600 Køge
tmf@koege.dk
15 september 2018
Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2017 Køge
Side 34: “Denne kommuneplan udlægger derfor et nyt boligområde på 7,5 ha umiddelbart sydøst
for Lille Skensved.”
Men:
• Omfartsvejen omkring Lille Skensved i Fingerplanen går nøjagtig der, hvor det nye boligområde
ønskes udlagt.
• På trods af at det siden 2006 har været kendt, at der er stor modstand mod en omfartsvej ved Lille
Skensved (bl.a. gennem høringssvar fra landsbylaug og grundejerforening) har Køge Kommune i
høringssvar til forslag til Fingerplan 2013, den 12-06-2013, skrevet: “Køge kommune vil gerne
indgå i en dialog, hvor de nærmere retningslinier for omfartsveje ved Lille Skensved, Borup og
Herfølge bliver drøftet”. Konsekvensen af Kommunens høringssvar var dermed, at omfartsvejen
omkring Lille Skensved ikke blev taget ud af Fingerplanen i 2013.
• I Kommuneplan 2013 figurerer den stadig på trods af nye indsigelser. I referatet fra
kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommuneplan 2013 fremgår det, at man for at undgå veto
fra Vejdirektoratet har bibeholdt omfartsvejen i kommuneplanen.
• Ved revision af Fingerplan i 2017 blev der ikke fra kommunens side indgivet indsigelse mod
omfartsvejen, således at denne igen figurerer i den reviderede Fingerplan (side 31).
Konsekvensen heraf er, at der ikke kan udlægges et nyt boligområde umiddelbart sydøst for Lille
Skensved, før omfartsvejen fjernes fra Fingerplanen.
Side 36: “Vurderingen har ført til, at der ikke med denne kommuneplan er sket ændringer i
afgrænsningerne af landsbyerne. Men såfremt der kommer henvendelser fra fx et landsbylaug eller
en anden fælles repræsentation for landsbyen om ønske til ændring af landsbyafgrænsningen, vil
byrådet vurdere sagen med henblik på eventuel udarbejdelse af lokalplan for den aktuelle landsby.”
Godt at det ikke er foreslået ændringer i afgrænsningerne af landsbyerne. Hvis det skete vil det være
i direkte modstrid med hele den øvrige landdistriktspolitik.
Dermed kan den sidste sætning “Men såfremt…aktuelle landsby” udgå. Det vil være elastik i
metermål hvis kommunalbestyrelsen på trods af landdistriktspolitikken alligevel kunne gå ind og
ændre afgrænsningerne af landsbyerne. At der i så tilfælde ville være en formel høring ændrer ikke

på dette: Vi ved af erfaring, at der er politikere som mener, at der dels ikke er behov for alle de
høringer, dels vil de bestemme selv hen over hovedet på landsbybeboerne.
Side 108: “I overensstemmelse med Den strategiske Energiplan, som blev vedtaget af Køge Byråd i
2016 er det Byrådets overordnede mål at:
• Opsætte landvindmøller med en samlet kapacitet på op til 21 MW
• Opsætte møller på molerne ved havnen i Køge med en samlet kapacitet på 9-12 MW
• Opsætte kystnære vindmøller med en samlet kapacitet på 23 MW.”
Der kommer så en lang argumentation for at dette ikke være til nogen gene for befolkningen i
forskellige dele af kommunen.
Der mangler dog en nok så alvorlig ting: Alle folketingets partier vedtog en energiaftale den 29 juni
2018, hvori der bl.a. står:
“Erfaringerne fra de seneste års udbud af havvindmøller viser, at el fra havvindmøller inden for en
årrække forventes at kunne produceres uden direkte tilskud til etablering og drift.
Parterne er på den baggrund enige om, at antallet af landvindmøller skal reduceres betydeligt over
aftaleperioden og årene efter, og at fremtidig vindproduktion gradvist skal opprioriteres på havet,
baseret på en forventning om, at pris og teknologisk udvikling vil understøtte denne udvikling.
Konkret er parterne enige om, at antallet af landvindmøller skal mere end halveres. Det indebærer,
at antallet af landvindmøller reduceres fra de nuværende ca. 4.300 til et loft på 1.850 i 2030.
Med beslutningen om at vende udviklingen fra vindmøller på land til vindmøller til havs, tages
højde for de erfaringer danskerne har gjort med gener fra vindmøller i nærheden af deres bolig samt
værdiforringelse af ejendom.”
Med andre ord: Landmøller er en dårlig ide pga. alle de gener det medfører for folk. Havmøller er
derimod en god ide.
For nogle år siden var der et forslag om at opstille vindmøller på molerne ved Køge havn. Det
skabte berettiget meget stor modstand, da det i mange år fremover vil være et rædselsfuldt syn og
være ødelæggende for den skønne gamle by i Køge og genere de som bor i byen. Derfor er det
mærkeligt at forslaget genfremsættes. Det virker som om at politikerne ikke er lydhøre overfor hvad
beboerne i kommunen mener og ønsker. Beboerne er trods alt ikke til for Kommunalbestyrelsens
skyld - det er heldigvis stadig omvendt.
Side 115: Godt at der i planen tages hul på den digitale infrastruktur. Det manglede i Kommuneplan
2013 samt Planstrategi 2016.
Der nævnes to planmål inden år 2020: (1) Mobildækning alle steder i Køge kommune og (2)
Adgang til minimum 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload for alle hustande og virksomheder.
Den efterfølgende tekst nævner ikke med eet ord hvad man har tænkt sig at gøre for planmål nr. 2:
Hvad ville man have foreslået, hvis ikke alle i kommunen havde adgang til strøm? Eller vand? I dag
er en effektiv digital infrastruktur - også udover mobiltelefoner - en lige så stor nødvendighed som

el og vand. Hvis man vil have en sammenhængende kommune, hvis man vil have at alle hussstande
og virksomheder i kommunen, også i og uden for landsbysamfundene skal kunne være på lige fod
med de som er så heldige i Køge by hele tiden at have adgang til højhastighedsinternet, så skal der
til at tænkes kreativt. Samtidigt tabes der dagligt store beløb gennem mistede indtægter fordi
virksomheder i landområderne ikke kan fungere optimalt med den nuværende ringe højhastigheds
internet dækning i kommunen.
Allerede i høringssvar til kommuneplan 2013 samt til planstrategi 2016 var dette nævnt. I 2013 var
der 7 år til år 2020, i 2016 var der 4 år til 2020, og nu nærmer vi os hastigt år 2020, hvor alle skal
have adgang til højhastighedsinternet i Danmark, også i Køge Kommune. Hvad vil man fra Køge
Kommune gøre for at dette mål nåes - senest i år 2020?
Med venlig hilsen
Bjarne Kron
Højelsevej 3
4623 Lille Skensved
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Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:
•

Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og
skæmme det smukke åbne landskab.

•

Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området.

•

Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.

•

Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress,
søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør
sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af nye møller undgås.

•

Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.

•

Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.

•

Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.

•

Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området
med de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.

Med venlig hilsen
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Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund
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Begrundelse:
• Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og
skæmme det smukke åbne landskab.
•

Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området.

•

Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.

• Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress,
søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør
sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af nye møller undgås.
•

Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.

• Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.
• Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.
• Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området
med de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.

Med venlig hilsen
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Til
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Som husejer på Druestrupvej, og nabo til Juellund vil vi gerne gøre indsigelse i forhold til planerne om at
opstille store vindmøller i området.
Med udgangspunkt i de mange kendte som ukendte, skadelige faktorer for såvel mennesker, natur og dyr,
håber vi meget at i vil stoppe planerne om at opstille vindmøller i området og i stedet flytte vindmøllerne
ud på havet, hvor generne alt andet lige, må være mindre.
Dertil kommer naturligvis vores bekymring som husejere i området, i forhold til, at vores ejendomme vil
tabe i værdig og blive vanskeligere at sælge.
Med venlig hilsen
Nichlas og Dorte Holm Nielsen
Druestrupvej 1.
1
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Vi er blevet opmærksom på at Køge Kommune har planlagt at opsætte nye og større vindmøller ved Vilkestrup.
Grundet mulige og ikke afdækkede miljømæssige og økonomiske konsekvenser, kan dette under ingen
omstændigheder accepteres.
Med venlig hilsen
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Jens og Tina Holgersen
Smedevænget 6,
4623 Lille Skensved.

2

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
17. september 2018 08:47
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: KP17
Hørringssvar-Susanne.docx

Prioritet:

Høj

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Susanne Philipsen [mailto:susanne.philipsen@vygon.dk]
Sendt: 16. september 2018 16:48
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: KP17
Prioritet: Høj
Hermed fremsendes indsigelse omkring projekt vindmøller ved Juellund projekt KP17
Med venlig hilsen
Susanne og Allan Philipsen
Nyhusvej 6
4632 Bjæverskov

1

Til:

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Mail: tmf@koege.dk - Emne: KP17

Fra:

Susanne og Allan Philipsen
Nyhusvej 6
4632 Bjæverskov
Dato: 16/9-2018

Ang.: Indsigelse til Kommune Plan 2017
Vindmøller på ca. 150 m vil skæmme det smukke åbne landskab. SÅ store møller skal ikke opføres på land.
Lidemark, Gørslev, Vollerslev og Ødemark/Druestrup er i henhold til planen bevaringsværdige landsbyer, hvor
landsbypræget vil være truet af møllernes nærhed og dominans. Køge Kommune bør beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området, som kommuneplanforslaget også lægger op til.
Køge Museum gjorde i 1999/2000 indsigelse mod et tilsvarende projekt i daværende Skovbo Kommune og henviste til,
at området er særligt bevaringsværdigt og sårbart over for udviskning af de mange bevaringsværdige kulturspor. Og
der var dengang kun tale om møller på 85 meter.
Naboskab til vindmøller udgør en sundhedsrisiko. Jeg henviser til Kræftens Bekæmpelses Langtidsstudier, som endnu
ikke er færdige.
I Kommune Plan 2013 fremgår følgende: Der er foretaget en screening af opstillingsmulighederne for store vindmøller
i kommunen efter By- og Landskabsstyrelsens vejledende Retningslinjer for opstilling af store vindmøller. Der er
screenet for møller med totalhøjde fra 120 til 150 meter, dvs. med afstandskrav på 5-600 meter til nærmeste bolig.
Der kræves endvidere et samlet areal på 12-13 ha, således at der kan opstilles minimum 3 møller samlet, idet
Miljøministeriet ikke fremover ønsker enkeltstående, store vindmøller i landskabet. På den baggrund vurderer Køge
byråd, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at opstille møller på land i Køge Kommune.
I Køge Kommunes Miljøvurdering 2017 står følgende: Placering af vindmøller i det åbne land vil have indvirkning på
både det nære og fjernere omgivende landskab. Desuden vil vindmøllerne give skyggekast mod omgivelserne.
Området ved Juellund ligger ca. 400 meter nord for Ringsbjerg-Gørslev området, der er udpeget med landskabelige
værdier, og vindmølleområdet må derfor forventes at have betydning for oplevelsen af dette område.
Jeg henviser i øvrigt til den nyligt vedtaget Energiaftale 2018, hvor der er enighed om at antallet af landvindmøller skal
reduceres betydeligt. Konkret er parterne enige om, at antallet af landvindmøller skal mere end halveres. Det
indebærer, at antallet af landvindmøller reduceres fra de nuværende ca. 4.300 til et loft på 1.850 i 2030. SÅ jeg ser
ingen mening med at i gangsætte nye projekter.
Min ejendom får frit udsyn til møllerne og vil endvidere blive påvirket af støjgener og skyggekast. Dermed risikeres en
betydelig værdiforringelse af ejendommene og forringelse af salgsmuligheden.

Med Venlig Hilsen
Susanne og Allan Philipsen

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Anders Mosbæk Nielsen
17. september 2018 08:47
Helle Schou Weile
VS: Fra Familien Dahlin Nøddebo
IMG_8669.jpg

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 13. september 2018 08:40
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Fra Familien Dahlin Nøddebo

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 12. september 2018 13:32
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Fra Familien Dahlin Nøddebo
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Jacob Nøddebo [mailto:jacob.noeddebo@sn.dk]
Sendt: 12. september 2018 09:23
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Fra Familien Dahlin Nøddebo

Med venlig hilsen

1

Jacob Dahlin Nøddebo - mediekonsulent
Jacob.noeddebo@sn.dk
Tlf.: 53 50 54 71

2

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
17. september 2018 08:47
Helle Schou Weile
VS: Indsigelse: Nej til større vindmøller ved Vilkestrup

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 13. september 2018 08:40
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse: Nej til større vindmøller ved Vilkestrup

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 12. september 2018 09:12
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse: Nej til større vindmøller ved Vilkestrup
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Anders Kirk [mailto:reiterkirk@hotmail.com]
Sendt: 11. september 2018 22:11
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse: Nej til større vindmøller ved Vilkestrup
Hej Køge kommune.
Jeg har hørt at I planlægger at opsætte større vindmøller ved Vilkestrup.
Jeg kan ikke støtte dette projekt.
1

Mvh
Anders Kirk
Nordmarksvej
Sendt fra min iPhone

2

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
17. september 2018 08:48
Helle Schou Weile
VS: Nej til kæmpevindmøller

-----Oprindelig meddelelse----Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 13. september 2018 09:58
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Nej til kæmpevindmøller

-----Oprindelig meddelelse----Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 12. september 2018 09:08
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Nej til kæmpevindmøller
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Janne Arlander [mailto:jaarlander@hotmail.com]
Sendt: 11. september 2018 20:55
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Nej til kæmpevindmøller
Jeg er blevet opmærksom på at Køge kommune har planer om at erstatte de nuværende møller ved
Vilkestrupgård med nye der er betydeligt højere. De nuværende larmer og skæmmer allerede udsigten
i stor grad. Nye og højere møller kan derfor på ingen måde accepteres. Jeg sender derfor hermed min
indsigelse til dette projekt.
Mvh Janne Arlander
Nordmarksvej 2
4623 Lille Skensved

1

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Anders Mosbæk Nielsen
17. september 2018 08:48
Helle Schou Weile
VS: Protest
IMG_2855.PNG; ATT00001.txt

-----Oprindelig meddelelse----Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 13. september 2018 09:57
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Protest

-----Oprindelig meddelelse----Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 12. september 2018 09:11
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Protest
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Karin B.Lange [mailto:kbl@bournonville-group.dk]
Sendt: 11. september 2018 22:00
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Protest

1

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Anders Mosbæk Nielsen
17. september 2018 08:48
Helle Schou Weile
VS: Indsigelse mod vindmøller ved Juellund
20180910 scan af Indsigels vindmøller Køge Kommune.bmp

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 13. september 2018 08:40
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse mod vindmøller ved Juellund

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 12. september 2018 09:16
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse mod vindmøller ved Juellund
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune
Sendt: 12. september 2018 08:50
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune <raadhus@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse mod vindmøller ved Juellund
Videresendt fra fællespostkassen rådhuset
Helle Clausen (eetvhcl)

1

Sekretær
Sekretariat og analyse
Kultur- og Økonomiforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
56 67 20 67
Mobil 28 79 20 67
helle.clausen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Søren Rasmussen [mailto:svr551@gmail.com]
Sendt: 11. september 2018 17:15
Til: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune <raadhus@koege.dk>
Emne: Fwd: Indsigelse mod vindmøller ved Juellund

Køge Kommune
Vedhæftet er indsigelse mod vindmøller ved Juellund.
Venligst sendt kvitterings-email ved modtagelse.
Med Venlig Hilsen
Søren Vagn Rasmussen
Ringsbjergvej 51
4682 Tureby

2

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Anders Mosbæk Nielsen
17. september 2018 08:48
Helle Schou Weile
VS: Indsigelse mod vindmøller
vindmøllenejtak1.jpeg; vindmøllenejtak2.jpeg.jpeg; vindmøllenejtak3.jpeg.jpeg.jpeg;
vindmøllenejtak4.jpeg.jpeg

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 13. september 2018 10:01
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse mod vindmøller

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 11. september 2018 13:35
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse mod vindmøller
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Michael Larsen [mailto:htf@mail.tele.dk]
Sendt: 11. september 2018 13:11
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse mod vindmøller

Hej
Hermed 4 stk underskrifter med et NEJ TAK til kæmpe vindmøller i Vilkestrup.
1

Med venlig hilsen
Betina Larsen
Havdrupvej 28
4623 Lille Skensved

2

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Anders Mosbæk Nielsen
17. september 2018 08:49
Helle Schou Weile
VS:
IMG_20180910_180450.jpg

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 13. september 2018 10:03
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS:

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 11. september 2018 09:30
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS:
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Anders Sode [mailto:sode_84@hotmail.com]
Sendt: 10. september 2018 18:06
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne:

Hent Outlook til Android

1

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
17. september 2018 08:49
Helle Schou Weile
VS: Møller

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 13. september 2018 10:04
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Møller

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 11. september 2018 09:29
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Møller
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Jan Christensen [mailto:jan.christensen@info.dk]
Sendt: 10. september 2018 17:14
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Fwd: Møller

Sendt fra min iPhone
Start på videresendt besked:
1

Fra: Jan Christensen <janmagnuschristensen@gmail.com>
Dato: 10. september 2018 kl. 16.58.47 CEST
Til: Jan Christensen <jan.christensen@info.dk>
Emne: Møller

2

3

Sendt fra min iPhone

4

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
17. september 2018 08:50
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: KP17 : Indsigelse mod planlagte vindmøller ved Juellund

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Jens Michael Carstensen [mailto:jmc@videometer.com]
Sendt: 16. september 2018 19:44
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: KP17 : Indsigelse mod planlagte vindmøller ved Juellund
Kære Køge Kommune
Jeg har ejendom tæt på Juellund og vil hermed gøre indsigelse og udtrykke min dybeste bekymring for planerne om
at opstille store vindmøller i området.
De planlagte møller er ude af trit med udviklingen på området, der tilsiger at landvindmøller erstattes med
vindmøller på vandet. Der er en lang række beretninger om alvorlige helbredskonsekvenser for dyr og mennesker
som følge af opsætning af store vindmøller. Videnskabeligt er området ungt, og der er endnu intet materiale, der
frikender vindmøller, ligesom der endnu ikke er bevist objektive helbredseffekter. Dette arbejde pågår samtidig med
at møllerne bliver større og større, og derfor kan konsekvenserne blive mere og mere alvorlige. Ligesom man bruger
forsigtighedsprincippet i forhold til klimaet, så bør man bruge samme princip i forhold til vindmøller. Vindmøller
sættes op for en årrække og derfor skal naboer leve med konsekvenserne på lang sigt. Det er ikke rimeligt, at sætte
vindmøller op på land, hvis der er begrundet tvivl om, at mennesker kan leve i sund trivsel i deres nærhed. Denne
tvivl mener jeg klart er til stede.
Køge Kommune har mange kvaliteter og folk kan flytte hertil med mulighed for dejlige boliger på landet, ved vandet
og i byen. Hvorfor vil man ødelægge en af de skønneste pletter i kommunens landområde for at opføre
landvindmøller? Det er en let og intellektuelt doven måde at opnå kortsigtede klimagevinster, der samtidig
skæmmer landskabet og uomtvisteligt gør borgerne utrygge. Hvis disse landvindmøller bliver rejst, så vil de i 25 år
stå som skamstøtter over en uopfindsom kommune, der ville skyde en genvej til klimamål på borgernes bekostning.
1

Køge Kommunes renomme vil lide stor skade ved at man går videre med planerne. Dette vil være ualmindelig dumt
på et tidspunkt hvor Køge er ved at hæve sig op på attraktionsniveau med kommuner i Nordsjælland. Vi må ikke
skamfere landskabet og lade borgerne i stikken.
Jeg har stor forståelse for at Køge Kommune skal opfylde klimamål, men lad os prøve at være mere opfindsomme.
Lad os gøre noget, der får Køge Kommune til at fremstå innovativ og attraktiv. Noget der får folk til at ville flytte
hertil – også på landet – uden at skulle være bange for at få vindmøller som nabo.
Med venlig hilsen / Best regards
Jens Michael Carstensen
Druestrupvej 3
DK-4632 Bjæverskov
Mobile:+45 2031 1077

2

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
17. september 2018 08:51
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: KP17
Indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund.pdf

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Steen Visti [mailto:steen@vistishome.dk]
Sendt: 16. september 2018 21:31
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: KP17
Vedhæftet er indsigelse mod muligheden for opstilling af vindmøller ved Juellund.

Med venlig hilsen
Steen Visti
Præstegårdsvej 3
Lidemark
4632 Bjæverskov

1

Lidemark, august 2018

KØge Kommune

Torvet 1
4600 Køge

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2Ag. Afsnit om mulighed for opstilling af vindmøller ved Juellund

Der e0res herved indsiEelse mod muligheden for opstilling af vindmøller ved Juellund

-

Vindmøller på ca. 150 m vil skæmme det smukke åbne landskab.
Lidemark, Gørslev, Vollerslev ogØdemark/Druestrup er i henhold til planen
bevaringsværdige landsbyer, hvor landsbypræget vil være truet af mØllernes nærhed og
dominans.
Køge Museum gjorde

i 7999/2000 indsigelse mod et tilsvarende projekt i daværende
Skovbo Kommune og henviste til, at området er særligt bevaringsværdigt og sårbart over
for udviskning af de mange bevaringsværdige kulturspor.
€n stor del af ejendommene i området får frit udsyn til møllerne og vil endvidere blive
påvirket af støjgener og skyggekast. Dermed risikeres en betydelig værdiforringelse af
ejendommene og forringelse af salgsmuligheden.
Naboskab

til vindmøller udgør en sundhedsrisiko.

Det udpegede område er i forvejen belastet af hgjspændingsmaster og

-

ledninger.

KØge Kommune bør

beskytte natur- og kulturhistoriske værdier i området, som
kommuneplanforslaget også lægger op til.
KØge Kommune bør støtte det nyligt vedtagne energiforligs højt prioriterede hensigt om at
halvere antallet af landvindmøller.
KØge Kommune bgr

tilgodese egne borgere, der har valgt at bosætte sig i området med de
værdier, som det frembyder.

Med venlig hilsen
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Lidemark, august 2018
Kgge Kommune

Torvet 1
4600 Køge

Vedr': Forslag til Kommuneplan 2A77. Afsnit om mulighed for opstilling af vindmøller ved Juellund

-

Vindmøller på ca. 150 m vil skæmme det smukke åbne landskab.
Lidemark, G6rslev, Vollerslev ogØdemarklDruestrup er i henhold til planen
bevaringsværdige landsbyer, hvor landsbypræget vil være truet af mØllernes nærhed og
dominans.
Køge Museum gjorde

i 1999/2Aa0 indsigelse mod et tilsvarende projekt i daværende
Skovbo Kommune og henviste til, at området er saerligt bevaringsværdigt og sårbart over
for udviskning af de mange bevaringsværdige kulturspor.
stor del af ejendommene i området får frit udsyn til møllerne og vil endvidere blive
påvirket af støigener og skyggekast. Dermed risikeres en betydelig værdiforringelse af
ejendommene og forringelse af salgsm uligheden.
En

Naboskab til vindmøller udgør en sundhedsrisiko.
Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og ledninger.
Køge Kommune bør beskytte natur- og kulturhistoriske værdier i området, som

kommuneplanforslaget også lægger op til.
Køge Kommune bør støtte det nyligt vedtagne energiforligs hØjt prioriterede hensigt
om at
halvere antallet af landvindmØller.
Køge Kommune bør tilgodese egne borgere, der har valgt at bosætte sig i området
med de

værdier, som det frembyder.

Med venlig hilsen
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Hermed en indsigelse:
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Indsigelse skal ske senest den 21 sep. til Tmf@koege.dk
Jeg er blevet gjort opmærksom på at Køge Kommune har planlagt at
opsætte 2-3 nye og væsentlig større vindmøller ved Vilkestrup.
Grundet mulige ikke afdækkede sundhedsmæssige, støjmæssige og
økonomiske konsekvenser kan dette under ingen omstændigheder
accepteres
Navn(e)
Dato: 12092018
Ronnie Rom Hansen
Adresse :
Norddalsvej 4 4623 Lille Skensved
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Vi er blevet gjort opmærksom på at Køge kommune har planlagt at
opsætte nye og større vindmøller ved Vilkestrup
Køge kommune har ikke valgt at informere os direkte om de nye store
vindmøller, de vil opføre på trods af den potentielt store støj gene og
hermed mulig faldende værdi på vores ejendom.
Indsigelse skal ske senest den 21 sep. Ved at sende denne tekst til

Tmf@koege.dk
Jeg er blevet gjort opmærksom på at Køge Kommune har planlagt at
opsætte nye og større vindmøller ved Vilkestrup.
Grundet mulige ikke afdækkede sundhedsmæssige og økonomiske
konsekvenser kan dette under ingen omstændigheder accepteres
Navn(e)
Dato: 12092018
Gitte Rom Hansen
Adresse :
Norddalsvej 4 4623 Lille Skensved
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Hermed fremsendes vores indsigelse mod placering af vindmøller på Køge Havnemoler.
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Med venlig hilsen
Jens Balling Hansen
Søndre Badevej 4 G,5
4600 Køge
jbh@tekglas.dk
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INDSIGELSE
KOMMUNEPLAN 2017
VINDMØLLER PÅ KØGE HAVN
NEJ TIL KÆMPE VINDMØLLER PÅ KØGE HAVN

20. SEPTEMBER 2018

En kreds af beboere og foreninger i de nye bebyggelser på Søndre Strand, vil hermed markere vores
modstand mod at placere fire store vindmøller på molerne i Køge Havn, (nævnt på side 108 i
Kommuneplan 2017).
Vi mener, det er en total forkert placering af op til 150 meter høje vindmøller ved indsejlingen til
Køge Havn. Disse kæmpemøller vil være konstant synlige og hørbare over hele Køge by, en by hvor
ingen huse er over 24 meter høje, og som i øvrigt gør meget ud af at fremstå ordentlig, hyggelig,
stille og rolig, i en kommune med ”Kvalitet i udviklingen”.
Samtidig mener vi, at vi i hele grundlaget for beboelserne i Søndre Havn området ikke tidligere er
blevet oplyst tilstrækkeligt om at Køge Kommune ville placere kæmpe vindmøller på
havnemolerne. I brochuren fra august 2011 ”Livet før byen - Byen for livet” beskriver Arkitekterne

fra Vandkunsten hele konceptet og herlighederne ved Køge Kyst projektet, med natur, strand,
bæredygtig energirigtige beboelser osv. Der er ikke nogen illustrationer med kæmpevindmøller på
havnemolerne. Det var den publikation, sammen med Lokalplan 1040 fra 2014, der er/var hele
idegrundlaget og konceptet for Søndre Havn og det er ikke nævnt eller vist nogen steder, at der på
naboområdet (molerne) kunne komme kæmpevindmøller.
I alle senere publikationer omkring Søndre Havn/Køge Kyst er der fortsat ikke illustreret noget om
kæmpe vindmøller på havnemolerne, og rigtig mange beboere føler sig ført bag lyset fordi Køge
Kommune – som er medejer i Køge Kyst – ikke har oplyst nok om vindmøllerne på molerne.

Vi mener at opsætningen af disse kæmpe vindmøller vil medføre:
Støjgener – både hørbar vingestøj (sus) og lavfrekvent støj (brummen) fra generatorer og vinger. Disse
støjgeneområder er stadig ikke klarlagt - jf. Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller - og
Støjbekendtgørelsen fra Miljøministeriet. Møllerne på molerne er mindre end 1 km fra centrum af Køge, og
støjen vil kunne høres overalt i Køge, naturligvis især ved østlige vinde.
Visuelle/Synlige gener – 150 meter høje vindmøller (det er 8-9 gange højere end Køge Kirke). De vil skæmme
billedet af Køge by, og passer slet ikke til det image Køge ønsker at give. De vil også give roterende
vingeskygger ind over hele Køge by om morgenen - især om sommeren. Møllerne vil kunne ses fra hele byen
og det nære opland om dagen og om natten med det blinkende røde lys til markering for flytrafikken.
Værdiforringelse i de nye boligområder. Det er klart, at mange mennesker ikke vil acceptere at have 150
meter høje og larmende kæmpe vindmøller mindre end 1 km fra deres boliger, og som de ikke blev oplyst om
ved købet. Det kan derfor ved en endelig vedtagelse forventes at mange vil tilslutte sig en erstatningssag
f.eks. gennem Advokaterne Kirk Larsen Askaminus, der er eksperter på området ”Naboerstatninger ved
vindmøller”. Køge Kommune ejer 50% af Køge Kyst, der har solgt grundene til de nye bebyggelser, og
godkendt bebyggelserne efter Lokalplanen hvori der ikke står noget om vindmøller på havnemolerne.
Vi mener derfor at der før en evt. videre behandling af Kommuneplan 2017, bør fremstilles en skyggediagram
animation for kæmpe vindmøllerne ind over Køge by og Søndre Havn, med kirken i centrum. Animationen
skal vise skyggerne fra solopgang indtil middag i perioden fra primo marts til ultimo oktober. Der bør også
vises en række billeder, hvor vindmøllerne er indsat i det rigtige størrelsesforhold.
Animationen og billederne skal så vises på Køge Kommunes hjemmeside, så alle kan se virkningerne af
placeringerne, før Kommuneplan 2017 vedtages.
Dertil bør der udarbejdes et støjdiagram, der viser hvor mange dB, der maksimalt kan forventes ved østlige
vindretninger ( 4 til 12m/sek.) i 3 dB spring fra molerne og ud til Køge Nord-Lellinge-Herfølge, i
frekvensområdet 10 Hz til 20 kHz.
Kæmpe vindmøller bør placeres langt ude på havet – 30 km fra kysten. Vindmøller på land eller kystnært er
IKKE mere acceptabelt for befolkningen, og slet ikke i en så tæt befolket kommune som Køge. Vi har set, at
der også i de andre interesseområder i Jullelund og Vilkestrup er stor folkelig modstand mod vindmøller.
Vi foreslår at Køge køber en række kæmpe vindmøller i Vestjylland eller på Lolland-Falster, i et område hvor
de ikke genere befolkningen, og dermed få opfyldt Energiplanen.
Ligeledes kunne man udvide brugen af moderne højeffektive solceller (nævnt på side 107) på moleområdet,
herunder på det nyligt indvundne meget store havneområde og på volden mod lystbådehavnen. I
Kommuneplan 2017 (side 107) står der, at 60 ha med solceller vil have en produktionskapacitet på 54.000
MWh, og den samlede kapacitet på de i Kommuneplan 2017 nævnte vindmøller (side 108) er bare 56 MWh.
Altså 1 promille. Der er altså rigeligt med kapacitet med solceller alene.
Vi har solceller på taget i Havblik, så vi bidrager allerede her i Søndre Havn.
Vi ser frem til at hele afsnittet med vindmøller tages ud af Kommuneplan 2017, og der nedsættes en effektiv
arbejdsgruppe, der skal komme med nye forslag til Energiplanen inden for de næste 12 måneder, også fordi
den folkelige opbakning til store landvindmøller i tæt befolkede områder, helt har ændret sig.
Med venlig hilsen
Jens Balling Hansen
Søndre Badevej 4 G, 5
4600 Køge
jbh@tekglas.dk

tlf. 40106030

E/F Havblik, bestyrelse og beboere
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Indsigelse vedr. KP 17
Hermed gør jeg indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund
Jeg protesterer mod Køge Kommunes vindmølleplaner i landlige omgivelser tæt på beboelse pga.
af den mangelfulde beskyttelse af mennesker og dyr.
Lovgrundlaget "Vindmøllebekendtgørelsen" er kommet under EU's kritik og har fornylig fået en
"miljøvurdering" af firmaet Rambøl.
Men Rambøl tjener på at skrive VVM vurdereringer og kan ikke betragtes som neutral. Firmaet
arbejder for vindmøller, ikke for familier
i landdistrikter og kan ikke finde kritikpunkter i vindmøllebekendtgørelsen. Dette er især markant
på sundhedsområdet. At afvise helbredsrisici fra
lavfrekvent vindmøllestøj, inden samtlige videnskabelige artikler fra Kræftens Bekæmpelses
undersøgelse er udkommet, er ikke ansvarligt.
Her er firmaets hjemmeside: https://dk.ramboll.com/ydelser-og-sektorer/energi/vindenergispearhead/onshore-vind
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Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, har skrevet et høringsvar som reaktion på
Rambøls miljøvurdering, som jeg vedhæfter.
Jeg er selv aktivt medlem i Landsforeningen og betragter borgernes beskyttelse som
kommunernes hovedopgave.
Jeg vil også understrege en meget væsentlig mangel ved vindmøllebekendtgørelsen:
Der findes ingen afstandskrav fra vindmøller til stalde.
Dette blev tydeligt, da minkavler Kaj Bank Olesen fra Vildbjerg/Herning Kommune oplevede
katastrofale tilstande i sin minkfarm i Vildbjerg.
I 2013 blev der bygget 4 Vestas 112v vindmøller tæt på hans adresse. Landbrugsministeriet,
dengang med minister Dan Jørgensen, afviste
at ændre på situationen.
Den manglende lovgivning på det område betyder i realiteten, at en stald med følsomme dyr kan
blive meget tæt nabo til en stor vindmølle,
uden at kommunen kan hjælpe. I minkavlerens tilfælde handler det om knap 330 m, mens boligen
har en afstand på 4 x møllehøjde - dvs.
næsten det dobbelte.
Boligen blev opgivet, fordi den lavfrekvente støj forhindrede beboerne i at sove i huset.
Her en artikel fra 2014 - diskussionen om dyr og vindmøller er blevet dysset ned og kom aldrig
kom frem i de store nationale medier.
http://www.maskinbladet.dk/artikel/tidligere-miljominister-vil-aendre-vindmollebekendtgorelse
Vindmølleplanlægningen er kommunernes ansvar. Regeringen kan ikke tvinge en kommune, til at
opstille vindmøller tæt på mennesker og dyr.
Greta Gallandy-Jakobsen
Sønderbyvej 4
4653 Karise
(Stevns Kommune)
P:S: Fra vores adresse har vi udsigt til 4 af de 5 Vestas 117v fra Turebylille i Faxe Kommune, som
minder os dagligt om den fortvivlede kamp
om naturen og især de sjældne flagermus, som borgerne tabte. Juelling er en del af vores
nærområde, hvor vi kommer jævnligt.
Jeg selv er meget interesseret i heste og dyrker køresporten på hobbyplan. Jeg er dybt bekymret
over risikoen for hestesporten ved Juellund.
Der bliver afholdt kørselskonkurrencer med hestevogne. Det er spørgsmålet, om det kan
fortsætte, hvis vindmøller kommer op tæt ved stedet.
Der findes mange hesteejere i området, som vil opleve en forringelse af deres og dyrenes
livskvalitet.
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Bemærkninger til udkast til miljøvurdering
Alt peger på en støjgrænse på 35 dB
EU har forlangt en miljøvurdering af Bekendtgørelse nr. 1736 af 21. december 2015 om støj fra
vindmøller. Hidtil var et projekt i princippet miljøgodkendt, når det fulgte reglerne i
Bekendtgørelsen. Men de miljømæssige konsekvenser af disse regler er aldrig blevet vurderet, det
vil sige, at man aldrig har bevist deres værdi. For at opfylde EU’s krav har Miljøstyrelsen, som har
udarbejdet bekendtgørelsen, bedt Rambøll, der arbejder for vindmølleindustrien, forfatte en
Miljøvurdering.
Samlet vurderer Rambøll, at Bekendtgørelsen, ud fra en afvejning mellem de virkninger støjen har
på mennesker og samfundsøkonomiske hensyn, opnår et beskyttelsesniveau svarende til
”acceptabel miljøpåvirkning”. Ingeniørvirksomheden definerer ”acceptabel miljøpåvirkning” fra
vindmøllestøj som medførende, at 10 – 15 % af befolkningen kan være stærkt generet af støjen, og
at befolkningen beskyttes mod negative helbredseffekter. Desuden vurderer Rambøll, at valgte
støjgrænser og beregning af det oplevede støjniveau hos naboerne sikrer begrænsede gener samt
beskyttelse af befolkningen mod negative helbredseffekter.
Miljøvurderingen genererer ikke i sig selv ny viden, men miljøpåvirkningerne vurderes ud fra den
relevante tilgængelige viden, nationalt og internationalt.
Miljøvurderingen konkluderer altså, at støjbekendtgørelsen bedømt ud fra relevant viden, giver en
”acceptabel miljøpåvirkning”.
Forsigtighedsprincippet er en grundlæggende del af EU-retten og bruges også inden for
forbrugersundhed og menneskers, dyrs og planters sundhed. Princippet blev i 1993 traktatfæstet i
EU som en grundlæggende del af EU-retten.
"The Precautionary Principle": ‘The Communication underlines that the precautionary principle
forms part of a structured approach to the analysis of risk, as well as being relevant to risk
management. It covers cases where scientific evidence is insufficient, inconclusive or uncertain and
preliminary scientific evaluation indicates that that there are reasonable grounds for concern that
the potentially dangerous effects on the environment, human, animal or plant health may be
inconsistent with the high level of protection chosen by the EU.’
I denne miljøvurdering har Rambøll lagt til grund, at en acceptabel miljøpåvirkning fra støj fra
vindmøller indebærer, at 10 – 15 % af befolkningen kan være stærkt generet af støjen. Rambøll har
endvidere lagt til grund, at en acceptabel miljøpåvirkning indebærer, at befolkningen beskyttes
mod negative helbredseffekter, jf. 3.2.1.
På baggrund af redegørelsen i afsnit 3.2 vurderer Rambøll, at den eksisterende bekendtgørelse
opnår et beskyttelsesniveau svarende til acceptabel miljøpåvirkning på følgende punkter:
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Gener på grund af støj, generelt
Helbredseffekter og menneskers sundhed
Fastsættelse af grænseværdier ved 6 m/s og 8 m/s
Gener fra lavfrekvent støj
Metoder til måling af støjudsendelse fra vindmøller
Metode til beregning af støjudbredelse fra landplacerede vindmøller
Bestemmelser om anmeldelse mv samt tilsyn og påbud om støjmålinger

Grundpillerne i vurderingen er
- at støjgrænserne er dækkende,
- at beregningsmetoden er retvisende,
- at genegraden er acceptabel,
- at ingen videnskab finder en sammenhæng mellem støj og helbred.
Men ingen af delene er opfyldt.

Støjgrænserne
Rambøll skriver:
- Samlet er det således Rambølls vurdering, at fastsættelse af grænseværdier ved 6 m/s og 8 m/s
med den nuværende viden understøtter opnåelse af det beskyttelsesniveau, der indebærer en
acceptabel miljøpåvirkning fra støj fra vindmøller ved boliger i det åbne land og ved støjfølsom
arealanvendelse.
- Det er således Rambølls samlede vurdering, at den nuværende grænseværdi for indendørs
lavfrekvent støj fra vindmøller svarer til det beskyttelsesniveau, der indebærer en acceptabel
miljøpåvirkning. Der er ikke os bekendt tilvejebragt ny forskningsbaseret viden, som peger på, at
grænseværdien bør ændres.
- Det er Rambølls vurdering, at de hidtidige lydisolationsværdier for almindelige huse er
veldokumenterede og sikrer opretholdelse af et beskyttelsesniveau, der svarer til en acceptabel
miljøpåvirkning.
Rambøll konkluderer i deres resumé: The Danish Statutory Order on noise from wind turbines
regulates the noise impact from possible wind turbines projects and sets out noise limits that must
be respected at all times. (… støjgrænser, der skal respekteres til enhver tid.)

Det er forkert. Der findes i bekendtgørelsen ingen grænse for hvor megen vindmøllestøj, der må
opleves i naboboliger.
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- De angivne grænser er vilkårligt valgte uden videnskabeligt grundlag.
Rambøll bemærker selv, at de i Bekendtgørelsen angivne grænseværdier ikke er videnskabeligt
begrundede, og at værdierne er forenelig med gældende praksis i 80’erne lig industriens.
Miljøminister, Kirsten Brosbøl, 2015: Da de almindelige grænseværdier for vindmøllestøj følger af
myndighedernes administrationspraksis i 1980’erne, findes der ikke forskningsmæssige resultater,
som ligger til grund for selve fastsættelsen af grænseværdierne.
Fsva. grænseværdien for lavfrekvent støj fra vindmøller, er der ikke forskningsmæssige resultater,
som ligger til grund for selve fastsættelsen af grænseværdierne.
- De angivne grænseværdier for vindmøllestøj er ikke lig med men højere end industriens.
Vindmøller arbejder på alle tider af døgnet. Om natten er grænseværdierne 4 dB højere end
industriens.
Støjregler for boliger om natten /decibel):
Vindmøller(bekendtgørelser)
Boliger åbent land

8 m/s

1991

2006

2011

2015

45

45

44

44

42

42

39
37

39
37

20

20

6 m/s
Boligområder

8 m/s
6 m/s

40

40

Lavfrekvent støj beregnet
Andre virksomheder (vejledning 1984 og orientering 1997)
Boliger åbent land
Åben og lav boligbebyggelse

40
Mest støjende driftsforhold

Lavfrekvent støj målt
Kilde: ”En skjult magt” af Peter Skeel Hjorth

35
20

- De angivne grænseværdier er kun gældende ved to vindhastigheder nemlig 6 og 8 meter/sekund,
hvilket svarer til at støv og papir løftes og kviste og mindre grene bevæger sig.
At man kun har defineret grænser for to vindhastigheder forklares med, at støjen ikke er højere
lige over 8 meter/sekund.
Det er faktuelt forkert: Man henviser til en rapport udført af MST ”Støj fra store, nyere danske
vindmøller som funktion af vindhastigheden” Miljøprojekt nr. 1852, 2016:
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Her synes udsagnet at være korrekt. Men vises hele figuren, ser den således ud:

Nu ses, at vindmøllestøjen, når vinden overskrider 8 meter/sekund, kan være op til 5 dB højere
end grænseværdierne angiver.

Herunder ses tekniske data for en typisk Vestas mølle, hvoraf det fremgår, at støjen øges
betydeligt over 8 m/s.
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Ved kun at beskrive grænseværdier for 2 vindhastigheder produceres et hul i lovgivningen.
Vindmøllerne kan indstilles elektronisk til at dæmpe støjen mellem 6 og 8 m/s. Da en regel om
minimum afstand på 4 gange møllehøjden i praksis ikke er mere begrænsende end de gældende
grænseværdier ved to vindhastigheder, giver muligheden for elektronisk at begrænse støjen
gennem drejning af møllevingerne ved netop de to vindhastighede, plads til at rykke møllerne
tættere på boligerne, hvorved støjen uden for de angivne vindhastigheder vil kunne overskride
grænseværdierne.
Siemens:
Although our wind turbines are among the quietest on the market, noise from wind turbines may
affect people living near wind power plants under certain conditions. In attempting to curb noise
emissions, stopping the turbines is not a suitable option. For this reason, we have developed a
unique noise control system. At noise-sensitive sites, the wind turbine can switch from normal
operation to noise-adjusted operation, according to the day of the week, time of day, or wind
speed and direction.
(Af denne grund har vi udviklet et unikt støjkontrolsystem. På støjfølsomme steder kan vindmøllen
skifte fra normal drift til støjjusteret drift, afhængig af ugedag, tidspunkt på dagen eller
vindhastighed og retning.)
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Windpro er det program, der beregner al vindmøllestøj i Danmark. I manualen for Windpro står
bl.a.:
There are two typical strategies for reducing noise. One method is to reduce the noise emission at
specific wind speeds and then let it resume full power above the critical wind speeds. This is
sometimes referred to as the Danish model, and would be the preferred choice when noise impact
is restricted at specific wind speeds. Another method is to cap the production output and thus
reduce the noise. This is sometimes referred to as the German model and is used when the noise
codes require noise to be calculated for the maximum noise level.
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Ålborg universitet, 2011:
Støjkravene gælder for vindhastigheder på 6 og 8 meter per sekund i 10 meters højde. På grund af
den typiske sammenhæng mellem vindhastighed og støj har det hidtil været tilstrækkeligt med
grænser ved disse to vindhastigheder. Med moderne elektronisk styrede vindmøller kan denne
sammenhæng imidlertid ændres, så møllerne kan overholde grænserne ved de to vindhastigheder,
samtidig med, at de støjer mere end ventet ved andre vindhastigheder. Det bør sikres, at den
elektroniske styring ikke udnyttes til at holde støjen lav lige netop ved de vindhastigheder, hvor der
er krav. Der kan eksempelvis indføres krav ved andre vindhastigheder.
Da muligheden for elektronisk styring er knyttet til fremtidens landvindmøller, en type der i dag
kun udgør en ganske lille del af samtlige møller, vil en statistik, der omfatter samtlige
landvindmøller, være behæftet med en indbygget fejl.

Beregningsmetoden
- Støjen må ikke måles. Bekendtgørelsen bygger på en beregning af støjen ved naboerne.
Bekendtgørelsen angiver, at direkte målinger hos naboerne ikke kan anvendes til at vurdere
beregningerne.
Begrundelsen er, at måling i praksis ikke skulle være gennemførlig.
Forudsætning for beregningsformlen for lavfrekvent støj som bedømmes indendørs i modsætning
til den almindelige støj, som bedømmes uden for boligen, har været, at man har måttet finde den
faktor, kaldet lydisoleringsfaktoren, som støjen inden døre er dæmpet med.
Trods besværlighederne har Miljøstyrelsens embedsmænd derfor alligevel i boligerne foretaget
målinger af støjen, dog ikke fra 150 meter høje møller, men støjen fra en højttaler placeret på
terrassen. Støjstyrken i rummet kan variere inden for få cm. Den valgte målemetode vil i praksis
give en gennemsnitsværdi, mens en målemetode udviklet at akustikere fra Ålborg Universitet
sikrer, at man finder den højeste støjbelastning. Forskellen kan typisk være 5-6 dB.
- Beregningerne er baseret på konstanter, der politisk er bestemt til kun at inddrage 67% af
boligerne.
Miljøstyrelsen 2011: Ud fra konkrete målinger af 14 repræsentative huse, foreslog Miljøstyrelsen i
udkast til bekendtgørelsen et støjisolationstal, der svarer til, at ca. 67 pct. af typiske danske boliger
vil have bedre lydisolation og dermed i realiteten et lavere indendørs niveau af lavfrekvent støj end
beregnet, mens ca. 33 pct. forventes at have lavere isolation mod lavfrekvent støj, og dermed kan
være udsat for højere indendørs niveau af lavfrekvent støj end beregnet.
Denne problematik har Universitetet gjort opmærksom på i adskillige år.
Professor Henrik Møller, lektor Steffen Pedersen, lektor Christian Sejer Pedersen fra Ålborg
Universitet og professor Kerstin Persson Waye fra Gøteborg Universitet har skrevet følgende:
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Ikke desto mindre anbefaler Miljøstyrelsen Hoffmeyer og Jakobsens isoleringsdata til beregning af
lavfrekvent indendørs støj fra vindmøller. Det er indlysende, at disse data ikke kan bruges til at
forudsige, hvad man ville måle, når målepositionerne er korrekt udpeget i en potentiel situation
med klager. Dataene kan ikke bruges til anslå indendørs lydniveauer, der er relevante for
vurderingen af effekter af støj, og vi skal advare stærkt mod brug af dem.
Ved første øjekast kan dataene virke solidt funderet på grund af de mange målinger, men på grund
af den fundamentalt forkerte tilgang under udførelse af målingerne er dataene tydeligvis ugyldige
og bør kasseres.
I vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 skrives:
eftervisning af, om en støjgrænse er overholdt eller overskredet ved en nabo, kan ikke
dokumenteres ved en støjmåling udført ved naboens bolig eller på baggrund af andre
beregningsmetoder end den, der er specificeret i bilag 1 til bekendtgørelsen.

Samtidigt henvises på MST’s hjemmeside til ”Orientering om lavfrekvent støj”. I den finder man
følgende skrift:
Måling af lavfrekvent støj og infralyd skal foretages indendørs i den berørte bolig. Det er
besværligt at måle lavfrekvens udendørs, bl.a. fordi vinden påvirker målemikrofonen på samme
måde som støj og på den måde frembringer baggrundsstøj, som forstyrrer målingen. I nogle
tilfælde frembringes lavfrekvent støj af boligens gulv eller vægge, som sættes i svingninger af
vibrationer fra undergrunden. Denne form for støj (strukturlyd) kan kun registreres indendørs. Der
er således tydeligere sammenhæng mellem menneskers reaktion på lavfrekvent støj og
lydtrykniveauet indendørs end med det lydtrykniveau, der registreres udenfor boligen.
Forskerne fra Akustisk Sektion, Ålborg Universitet har endda udviklet et måleinstrument der
eliminerer de målefejl Miljøstyrelsen oplever. Da bekendtgørelsen udelukker målinger er
måleinstrumentet ikke aktuelt. Akustisk sektion er lukket og Professor Henrik Møller fyret.

- Beregningerne har en indbygget usikkerhed, der lægges oveni de angivne tilladte støjstyrker.
Rambøll skriver: Det kan i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller /46/ lægges
til grund, at en overskridelse af støjgrænserne med mindre end den anførte ubestemthed (2 dB), er
af underordnet betydning.
Af Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 fremgår:
Hvis en vindmølle udsender mere støj, end det blev oplyst i forbindelse med anmeldelsen, og det
medfører, at støjgrænserne for vindmøller overskrides med 2 dB eller mere, vil der være grundlag
for at skride ind over for ejeren af den pågældende vindmølle.
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Udtalelse fra Aalborg universitet, professor Henrik Møller:
”Uden særligt kendskab til akustik kan det være vanskeligt at forstå, hvor kraftig 20 dB(A) 10-160
Hz støj er, men grænsen er den samme som for industristøj i Danmark, og den er i samme
størrelsesorden som grænserne i de fleste andre lande, som har regler for lavfrekvent støj
(grænsen kan defineres på helt forskellige måder). De fleste kan høre støj ved dette niveau, og
nogle vil finde den irriterende, især hvis den bliver ved døgnet rundt. Ved lave frekvenser stiger den
subjektive styrke stejlere over høretærsklen end ved højere frekvenser. Det betyder, at
konsekvenserne er mere alvorlige, når niveauet er nogle decibel over 20 dB grænsen, end hvis en
grænse for højere frekvenser overskrides med det samme antal decibel. De færreste vil nok
acceptere 25 dB(A) i deres hjem om natten, og næppe nogen vil acceptere 30 dB(A). Derfor skal
målingerne være nøjagtige. I den nye danske bekendtgørelse om støj fra vindmøller, skal støjen
ikke måles men beregnes. Dette behøver ikke at være et problem, hvis beregningerne er korrekte.
Men det er de ikke. Hovedproblemet er den lydisolation, der anvendes til at opnå de indendørs
niveauer. Bekendtgørelsen giver værdier, der skal anvendes i beregningen, og disse værdier er
baseret på målinger i 26 danske huse. Desværre er målingerne ikke foretaget korrekt. Lyd ved lave
frekvenser varierer meget i et rum, og ifølge de danske regler for industristøj bør niveauet – kort
fortalt – måles der, hvor klageren finder det højest. Lydisolationen skal måles på samme måde, for
at kunne bruges til beregning af indendørs niveauer på baggrund af det udendørs niveau. Men det
blev den ikke. De indendørs målepositioner blev simpelthen udvalgt tilfældigt, og ikke ud fra hvor
der fandtes høje niveauer. Derfor er de opnåede værdier af lydisolation flere decibel for høje.
Desuden blev værdierne for lydisolationen valgt (fra de forkerte data) på baggrund af statistik,
således at 33% af husene har dårligere lydisolering, svarende til at grænsen må overskrides i 33%
af tilfældene. Og endelig må de beregnede værdier overskride støjgrænsen med 2 dB pga.
usikkerhed. For industristøj tillades det ikke, at målte støjniveauer overskrider støjgrænsen. Alle
disse fejl summerer til formentlig ikke langt fra 10 dB, hvilket betyder at grænsen pludselig ikke er
20 men snarere tættere på 30 dB(A). Men reglerne hævdes at give den samme beskyttelse som for
industrielle kilder, hvilket simpelthen ikke er rigtigt.”

9
29. august 2018

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller - Bemærkninger til udkast til miljøvurdering

Genegraden
Rambøll angiver genegraden som værende 10-15 % stærkt generede som ved eksempelvis industristøj.
Hvad stærkt generede indebærer er ikke defineret. For vindmøllestøj gælder disse tal indendørs, mens det
for andre støjkilder ikke er defineret og derfor også må gælde udendørs.
Derimod skriver Torben Holm Pedersen, Delta, MST’s referencelaboratorium:
Støjgenen fra vindmøller er større end for vejtrafikstøj ved samme støjniveau. Ved støjgrænsen på 39 dB for
støjfølsom arealanvendelse, må man for vindmøller regne med, at ca. 10 % er stærkt generede. Til
sammenligning kan det nævnes, at den vejledende grænse for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, svarer i
gennemsnit til ca. 8 % stærkt generede. Søvnforstyrrelser kan forekomme. Der er en brat stigning i
procentdelen af søvnforstyrrelser lige over støjgrænserne.
Da referencelaboratoriet angiver, at 10 % er stærkt generede ved 39 dB, er det svært at forstå, hvorfor
Rambøll skriver, at det kun er 10 %, der er generede ved det firdoblede lydtryk, svarende til 44 dB.

Rambøll vælger at referere til en graf, der viser genegraden ved en given støjstyrke for de forskellige
støjkilder. Man undlader at angive kilde:

Grafen er afskåret og ser originalt således ud: (se graf på næste side)
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Her ses resultatet af den undersøgelse Vindindustrien selv har offentliggjort:

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

kan høre møllerne
er generede af møllerne
oplever lavfrekvent støj
har søvnproblemer
% generede ved grænsen
for trafikstøj

501-750

751-1000

1001-1500

1501-2000

Heraf afledes:
40 % af naboerne op til 2 km væk kan høre møllerne.
29 % af naboer op til 750 meters afstand har erkendte søvnforstyrrelser.
52 % af naboer på støjgrænsen er generede af støjen.
41 % af naboer op til 1000 meters afstand er generede af støjen.
Lavfrekvent støj høres af 20 % helt op til 2000 meter fra møllerne.
Toner og lyde i forskellige tonelejer høres af 21 % helt op til 2000 meter fra møllerne (skønt tonetillæg
aldrig er blevet givet).
Støjgrænsen for trafik medfører at 8 % er generede, undersøgelsen her viser tilsvarende, at man selv om
man går ud på 1500 meter finder at 24 % er generede.
Af beregninger efter formler som angivet i ”Hinder door geluid van windturbines”. Dosis-effectrelaties op
basis van Nederlandse en Zweedse gegevens. Datum oktober 2008. Auteur(s) Sabine A. Janssen, Henk Vos,
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Arno R. Eisses. (Met dank aan Frits van den Berg en Eja Pedersen voor hun waardevolle advies en het
beschikbaar stellen van hun onderzoeksgegevens). (Opdrachtgever Ministerie van VROM), fås følgende
resultater:
39 dB

44 dB

% A, ind

11,5

26,5

% HA, ind

4,0

11,5

% A, out

25,4

47,2

% HA, out

12,6

28,6

Igen ses at genegraden sammenlignet med anden industristøj (47,2 mod 10%) er voldsom.

Støjkrav i dB (A)

Antal generede

44

47

35

13

Trafikstøj

15

Af samme beregninger ses at en generel støjgrænse på 35 dB døgnet rundt vil gøre genegraden
sammenlignelig med trafikstøj, hvilket var målet i miljøvurderingen.

WHO: NIGHT NOISE GUIDELINES FOR EUROPE: The LAmax threshold for noise-induced
awakenings was found to be about 35 dB(A).
WHO, Verdenssundhedsorganisationen, refererer til, at en påvirkning af hjerneaktivitet hos
sovende kan måles allerede ved støjpåvirkning på 35 dB.

Helbred

Rambøll vurderer på grundlag af navngivne rapporter:
1. ”Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter”, 9 marts 2011. Delta,
referencelaboratorium for Miljøstyrelsen. Bestilt af Sundhedsstyrelsen.
Det er en gennemgang af litteraturen.
Sundhedsstyrelsen skrev efterfølgende: Civilingeniør Torben Holm Pedersen fra Delta, der
lavede rapporten, forklarer, at han fik så kort tid til at lave rapporten, at han ikke kunne nå
at skaffe bogen hjem fra USA. Men han skaffede sig viden om syndromet ved bl.a. at læse
på Wikipedia.
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I undersøgelsen skrives bl.a:
Det skal indledningsvis nævnes, at der findes en meget righoldig litteratur om støj og
vindmøller. Kun en del ud af mere end 150 titler af denne er listet i afsnittene 20 og 21. Det
har ikke været muligt at gennemgå det hele inden for den tid, der var til rådighed, men det
er forsøgt at udvælge det væsentligste og så basere undersøgelsen på dette.
Ved støjgrænsen for støjfølsom arealanvendelse, 39 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s, må
man regne med, at 10 % er stærkt generede.
Af reference [45] fremgår, at der pga. specielle meteorologiske forhold om natten ved lave
vindhastigheder (3-4 m/s i 10 m højde) kan forekomme lydtrykniveauer, der i afstande på
400 m og 1500 m er op til 15 dB højere end forventet.
Sundhedsstyrelsen: De nævnte sammenhænge er ikke undersøgt udtømmende, hvorfor
tilstedeværelsen af det beskrevne syndrom ikke kan AFVISES på det bestående
vidensgrundlag.
2. “Systematic review of the human health effects of wind farms”. University of Adelaide for
National Health and Medical Research Council (NHMRC), 2013.
Det er en gennemgang af litteraturen.
De gennemgåede artikler stammer fra 1981 frem til oktober 2012, og efter en sortering
viste det sig, at kun syv af de mange artikler endte med at opfylde styrelsens kriterier –
nemlig at en artikel skal være dokumenteret og ’peer reviewed’ og rent faktisk handle om
emnet. I samtlige studier rapporterede deltagerne selv data om deres sundhed og de
sundhedsrelaterede effekter. Ingen af studierne indeholdt objektivt målte data fra for
eksempel læger eller forskere.
Ifølge direktøren for NHMRC, professor Warwick Anderson, demonstrerer artiklerne en vis
sammenhæng, som dog er dårligt dokumenteret, for at nærhed til vindmølleparker er
forbundet med irritation og af og til med søvnforstyrrelser og dårligere livskvalitet.
There was a risk of outcome misclassification in all studies as the physical adverse health
outcomes reported by study participants were not objectively verified (e.g. through the
use of medical case notes).
Age and gender were usually adjusted for in the analyses, but other possibly confounding
factors were not consistently controlled. It is a significant limitation of the available
evidence that it was not known whether any of the observed health effects in residents
were present or occurring at a different intensity prior to wind turbine exposure (ie
demonstrating appropriate temporal proximity).
According to Professor Anderson, the existing body of evidence is still small and of poor
quality.
“Given that the quality of the existing evidence is poor, further research of the highest
standard is warranted,” he said.
The National Health & Medical Research Council (NHMRC) has suggested caution, till
further evidence is gained
13
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3. “Health Effects Related to Wind Turbine Noise Exposure: A Systematic Review”. Jesper
Hvass Schmidt1,2,3*, Mads Klokker4,5. 4 december 2014.
Det drejer sig om en litteraturgennemgang.
Wind turbine noise exposure and suspected health-related effects have attracted
substantial attention. Various symptoms such as sleep related problems, headache, tinnitus
and vertigo have been described by subjects suspected of having been exposed to wind
turbine noise.
Currently, there is no further existing statistically-significant evidence indicating any
association between wind turbine noise exposure and tinnitus, hearing loss, vertigo or
headache.
Selection bias and information bias of differing magnitudes were found to be present in all
current studies investigating wind turbine noise exposure and adverse health effects. Only
articles published in English, German or Scandinavian languages were reviewed. Exposure
to wind turbines does seem to increase the risk of annoyance and self-reported sleep
disturbance in a dose-response relationship. There appears, though, to be a tolerable level
of around LAeq of 35 dB. Of the many other claimed health effects of wind turbine noise
exposure reported in the literature, however, no conclusive evidence could be found.
Future studies should focus on investigations aimed at objectively demonstrating whether
or not measureable health-related outcomes can be proven to fluctuate depending on
exposure to wind turbines.
Forfatteren angiver: Jeg er ikke støjforsker, arbejdsmediciner, eller psykolog, og jeg ved
intet om vindmøller.
4. “Wind Turbine Noise and Health Study: Summary of Results”. Canadian Government. -Only
six out of 1238 dwellings in the study were above 45dBA; an inadequate sample size to
create an additional category.
-434 (25%) were not valid dwellings; upon visiting the address Statistics Canada noted that
the location was either demolished for unknown reasons, under construction, vacant for
unknown reasons, an unoccupied seasonal dwelling, residents were outside the eligible age
range, or not a home at all.
The following was found to be statistically associated with increasing levels of WTN:
annoyance towards several wind turbine features (i.e. noise, shadow flicker, blinking lights,
vibrations, and visual impacts).
WTN annoyance was found to be statistically related to several self-reported health effects
including, but not limited to, blood pressure, migraines, tinnitus, dizziness, scores on the
PSQI, and perceived stress.
WTN annoyance was found to be statistically related to measured hair cortisol, systolic and
diastolic blood pressure.
A statistically significant increase in annoyance was found when WTN levels exceeded 35
dBA.
14
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Reported WTN annoyance was statistically higher in the summer, outdoors and during
evening and night time.
These results may not be generalized to areas beyond the sample as the wind turbine
locations in this study were not randomly selected from all possible sites operating in
Canada;
Man udtager 2004 boliger i afstand fra 600 meter og helt ud på 10 kilometers afstand fra et
antal møller hvor de største er ca. 125 meter. 434 boliger sorteres fra, fordi de er
ubeboede. Fra de resterende boliger deltager 1238.
Man ser altså bort fra 25 % af boligerne, der er ubeboede uden kendt årsag.
Da de største møller er 125 meter og nærmeste boligafstand er 600 meter er ingen af
respondenterne bosiddende 4 x møllehøjden, som man gør i Danmark.
Man finder sammenhæng mellem støjen og gener.
Endvidere finder man statistisk sammenhæng mellem gene og både objektive og subjektive
påvirkninger af helbred.
Sluttelig fandt man, at disse gener øges markant, når støjen overstiger 35 dB, når man
opholder sig udendørs og om aftenen og om natten.
Om undersøgelsen skriver det canadiske sundhedsministerium: Det er vigtigt at bemærke,
at resultaterne af denne undersøgelse alene ikke giver definitive svar og bør vurderes
sammen med anden forskning om vindmøllestøjs påvirkning af sundhed.
Resultaterne kan heller ikke anvendes i anden sammenhæng, eftersom stederne med
vindmøller ikke er tilfældig udvalgt.

5. “Short-term nighttime wind turbine noise and cardiovascular events: A nationwide
casecrossover study from Denmark Aslak Harbo Poulsena”, Ole Raaschou-Nielsena,c,
Alfredo Peñab, Andrea N. Hahmannb, Rikke Baastrup Nordsborga, Matthias Ketzelc, Jørgen
Brandtc, Mette Sørensen, Kræftens Bekæmpelse.
Studiet indikerer, at lavfrekvent vindmøllestøj kan resultere i cardiovaskulære problemer.
Dette studie fandt, at høj indendørs natlig forekomst af lavfrekvent vindmøllestøj er
forbundet med øget risiko for både hjerteinfarkt og for cerebralt slagtilfælde.
Den forhøjede risiko, forbundet med den højeste støjpåvirkning, blev bekræftet ved flere
analyser.
Resultaterne indikerer at vindmøllestøj, der trænger ind i boligerne om natten, kan udløse
hjerteinfarkt og slagtilfælde.
Lavfrekventstøj over 15 dB viste 1,6 gange så mange hjerteinfarkter og 2,3 gange så mange
blodpropper i hjernen.
This study found high levels of indoor nighttime LF WTN over the preceding days to be
associated with increased risk estimates for both MI and stroke. The elevated risk
15
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associated with the highest exposure was consistent across a range of sensitivity analyses.
The results did not show conclusive evidence of an association between nighttime WTN and
MI or stroke. However, for the relatively few situations with high indoor LF WTN, higher risk
estimates were consistently observed. A similar association was not consistently seen for
outdoor WTN. The results indicate that WTN penetrating residences at night may act as a
trigger of MI and stroke. The results may be due to chance and justify no firm conclusion
before reproduced in other populations.
Miljøvurderingen genererer ikke i sig selv ny viden, men miljøpåvirkningerne vurderes ud fra den
relevante tilgængelige viden, nationalt og internationalt.
Således baseres den udsendte miljøvurdering på undersøgelser, der enten intet indikerer eller
indikerer en sammenhæng mellem vindmøllestøj og sundhedspåvirkning. Ingen af
undersøgelserne er videnskabeligt konklusive.
WHO: Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the
absence of disease or infirmity.
At frasortere viden, som værende irrelevant, er en metodefejl der medfører, at Miljøvurderingen
ikke relateres til den viden vi har.
Hvad vi ved:
1. ”Genevirkning af støj fra vindmøller”. Delta, Miljøstyrelsens referencelaboratorium.
Allerede i 1994 analyserede DELTA sig frem til, at både afstands- og støjgrænser skulle
skærpes ganske betydeligt, hvis man ville begrænse naboernes gener fra vindmøller.
I den 183 sider lange rapport nr. 150 med titlen ”Genevirkning af støj fra vindmøller”
konkluderer DELTA-forskerne:
”Hvis man vil opnå, at højst 10 % er generede til en markering på 2,5 på en geneskala fra 110, skal afstanden til møllerne være større end 16-17 gange navhøjden, og
støjbelastningen mindre end 33-38 dB ved en vindhastighed på 8 m/s”
Afstanden til møllerne skal altså være minimum 10-11 gange totalhøjden. Samtidig må
støjen ikke overstige 33-38 dB ved naboerne. Begge betingelser skal være opfyldt for at
sikre, at højst 10% er generede af vindmøller.
2. ”Vindmøllenaboers opfattelse af vindmøller” Jysk Analyse A/S.
Jysk Analyse har på foranledning af Danmarks Vindmølleforening foretaget en
undersøgelse, hvor man omkring de fra 2002 til 2011 opsatte møller med en navhøjde fra
80 meter har telefoninterviewet naboer bosiddende op til 2 km fra møllerne. De adspurgte
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er inddelt i 4 grupper efter bo afstand, således 1. gruppe fra minimumsafstanden 4 x
højden op til en afstand svarende til 6 x højden. Den 4. gruppe dækker boliger op til 2000
meter fra møllerne.
Af materialet fremgår, at kun 4 % af de adspurgte bor i nærheden af minimumsafstanden
(4 x totalhøjde) til møllerne (se side 3 i bilagsmaterialet fra Jysk Analyse A/S).
Af de der bor i nærheden (i afstand mellem 4 og 6 X højden) af møllerne oplever:
a. 29 %, at de har søvnproblemer (se side 24 i bilagsmaterialet fra Jysk Analyse A/S).
b. 89 %, at de kan høre støjen fra møllerne. I afstand af op til 2 km kan 40 % høre møllerne (se
side 18 i bilagsmaterialet fra Jysk Analyse A/S)
c. 53 %, at de er generede, heraf 35 % stærkt generede (se side 12 i bilagsmaterialet fra Jysk
Analyse A/S). Til sammenligning er 8 % stærkt generede ved grænsen for trafikstøj. Ved
vindmøllestøj skal man op på 1500 meters afstand for at opleve samme støjgene.
d. 55 %, at kunne høre lavfrekvent støj (se side 22 i bilagsmaterialet fra Jysk Analyse A/S). I
afstand op til 2 km afstand kan 20 % høre den lavfrekvente støj.
e. 54 %, at kunne høre toner (se side 20 i bilagsmaterialet fra Jysk Analyse A/S). Selv blandt de
der bor på 1,5 til 2 km fra møllerne oplever 12 % rene toner).

Figur 1

100%

kan høre møllerne

80%
er generede af
møllerne

60%
40%

oplever lavfrekvent
støj

20%

søvnproblemer
% har
generede
ved

0%
501-750

751-1000 1001-1500 1501-2000

17
29. august 2018

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller - Bemærkninger til udkast til miljøvurdering

Figur 2
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Konklusion: Undersøgelsen viser, at frekvensen af naboer, der oplever støjgener,
søvnproblemer, lavfrekvent støj og toner, er væsentlig højere, end man har fundet i andre
undersøgelser.
Som forventet ses det, at genegraden aftager med øget afstand, for først at antage
dimensioner svarende til sammenlignelige støjkilder ved 2 km afstand.

29 % har søvnforstyrrelser. Resultatet af søvnforstyrrelser ses i en metaanalyse.

3. Metaanalyser:
Nedenfor er et ultrakort sammendrag af de to store metaanalyser med hhv. 107.756 og 474.684 individer:
1) " Quantity and quality of sleep and incidence of type 2 diabetes: a systematic review and metaanalysis
":
FORMÅL: undersøge sammenhængen mellem søvnforstyrrelser og risikoen for at udvikle type 2 diabetes
DESIGN: metaanalyse af 10 studier med en samlet kohorte på 107.756 patienter og en follow-up tid på
mellem 4.2–32 år
RESULTATER: In pooled analyses, quantity and quality of sleep predicted the risk of development of type 2
diabetes.
* For short duration of sleep (5–6 h/night), the RR was 1.28 (95% CI 1.03–1.60)
* For difficulty in initiating sleep, the RR was 1.57 (1.25–1.97) * For difficulty in
maintaining sleep, the RR was 1.84 (1.39 –2.43).
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Dvs. at sover man for lidt (5–6 h/night) har man 28% øget risiko for udvikle T2DM, har man problemer
med at falde i søvn har man 57% øget risiko for T2DM og har man problemer med for tidlig opvågning er
risikoen øget med 84%.

2) "Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of
prospective studies"
FORMÅL: Undersøge sammenhængen mellem søvnvarighed og risikoen for at dø af kardiovaskulær sygdom
METODE: metaanalyse af 15 studier, med en samlet kohorte på 474.684 patienter. (follow-up 6.9–25 years)
(Sleep duration was assessed by questionnaire and incident cases through certification and
event registers.)
RESULTATER:
Short duration of sleep was associated with a greater risk of developing or dying of:
* CHD (RR 1.48, 95% CI 1.22–1.80, P , 0.0001)
* stroke (1.15, 1.00–1.31, P 0.047)
Dvs. at sover man for lidt (≤5–6 h per night) har man 48% øget risiko for at udvikle eller dø af koronar
sygdom (CHD) og 15% øget risiko for stroke).

4. “Short-term nighttime wind turbine noise and cardiovascular events: A nationwide
casecrossover study from Denmark Aslak Harbo Poulsena”, Ole Raaschou-Nielsena,c,
Alfredo Peñab, Andrea N. Hahmannb, Rikke Baastrup Nordsborga, Matthias Ketzelc, Jørgen
Brandtc, Mette Sørensen, Kræftens Bekæmpelse.
Studiet indikerer at lavfrekvent vindmøllestøj kan resultere i cardiovaskulære problemer.
Dette studie fandt, at høj indendørs natlig forekomst af lavfrekventvindmøllestøj er
forbundet med øget risiko for både hjerteinfarkt og for cerebralt slagtilfælde.
Den forhøjede risiko, forbundet med den højeste støjpåvirkning, blev bekræftet ved flere
analyser.
Resultaterne indikerer at vindmøllestøj, der trænger ind i boligerne om natten, kan udløse
hjerteinfarkt og slagtilfælde.
Lavfrekventstøj over 15 dB viste 1,6 gange så mange hjerteinfarkter og 2,3 gange så mange
blodpropper i hjernen.
This study found high levels of indoor nighttime LF WTN over the preceding days to be
associated with increased risk estimates for both MI and stroke. The elevated risk
associated with the highest exposure was consistent across a range of sensitivity analyses.
The results did not show conclusive evidence of an association between nighttime WTN and
MI or stroke. However, for the relatively few situations with high indoor LF WTN, higher risk
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estimates were consistently observed. A similar association was not consistently seen for
outdoor WTN. The results indicate that WTN penetrating residences at night may act as a
trigger of MI and stroke. The results may be due to chance and justify no firm conclusion
before reproduced in other populations.
5. Sundhedsstyrelsen:

Cheflæge ved Sundhedsstyrelsen, Hilde Balling (Sundhedsstyrelsens rådgivende
videnskabelige udvalg for Miljø og Sundhed), har udtalt: ”at stress udløst fra trafikstøj og
mulige søvnforstyrrelser, menes at kunne give hjerte-karlidelse. Om det også gælder ved
langvarig udsættelse for vindmøllestøj er ikke undersøgt, og det kan derfor heller ikke helt
udelukkes på nuværende tidspunkt. Der kan naturligvis senere vise sig at være negativ
helbredseffekt af vindmøllestøj"
Sundhedsstyrelsen konkluderede på baggrund af de tre ovennævnte undersøgelser i januar
2015 i et svar til Folketinget Sundheds- og Forebyggelsesudvalg om helbredseffekter af
vindmøllestøj følgende:
”Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der med disse tre reviews ikke er tilvejebragt ny
viden på området. Der er ikke fundet belæg for en sammenhæng mellem støj fra vindmøller
og selvrapporterede helbredseffekter. En mindre andel af de undersøgte rapporterer
støjgene i forbindelse med vindmøller, men undersøgelser peger også på, at oplevet gene i
forbindelse med at bo nær vindmøller er relateret til personlige faktorer. Selvrapporteret
søvnforstyrrelse er vist i nogle, men ikke alle undersøgelser. De få undersøgelser, der
foreligger af livskvalitet, har vist modstridende resultater.
Der kan naturligvis senere vise sig at være helbredseffekter af vindmøllestøj.
Sundhedsstyrelsen følger løbende området, og såfremt der måtte opstå afgørende ny
viden, vil styrelsen tage sin vurdering op til fornyet overvejelse.”
6. DASAM. Der findes ikke undersøgelser, der belyser problemets omfang i Danmark, men
baseret på udenlandske undersøgelser fra primært Sverige og Holland anbefaler DASAM, at
støj GV sænkes fra de nugældende 39 dB(A), så der fremover ikke tillades mere end 35
dB(A) ved boliger ved en vindhastighed på 8 m/s. Der anbefales også at 35dB bruges som
GV i støjsvage områder på landet – i dag vurderes de typisk under 44 dB GV. Herved bliver
de danske GVer sammenlignelige med de svenske (12) og de new zealandske GVer (13).
Baseret på den nuværende viden vil man forvente, at mindre end 10% af borgere, der bor i
nærheden af vindmøller, så vil være generet af støjen.

7. Ålborg universitet, professor Henrik Møller:
Svenske og hollandske forskere har i adskillige undersøgelser vist, at antallet af generede og
stærkt generede personer stiger kraftigt, når det beregnede lydtrykniveau ved en
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vindhastighed på 8 meter per sekund kommer over 35 dB. Tilsvarende har Delta anbefalet, at
støjen holdes under 33-38 dB ved samme vindhastighed. Det anbefales derfor, at
støjgrænserne sænkes, så der ikke tillades mere end 35 dB ved boliger ved en vindhastighed på
8 meter per sekund.

Forsigtighedsprincippet

"The Precautionary Principle": ‘The Communication underlines that the precautionary principle
forms part of a structured approach to the analysis of risk, as well as being relevant to risk
management. It covers cases where scientific evidence is insufficient, inconclusive or uncertain and
preliminary scientific evaluation indicates that that there are reasonable grounds for concern that
the potentially dangerous effects on the environment, human, animal or plant health may be
inconsistent with the high level of protection chosen by the EU.’
Danish Cancer Registration: This study found high levels of indoor nighttime LF WTN over the
preceding days to be associated with increased risk estimates for both MI and stroke. The elevated
risk associated with the highest exposure was consistent across a range of sensitivity analyses.

Overvågning af miljøpåvirkningen

Overvågning
1. Medlemsstaterne overvåger de væsentlige miljøvirkninger af gennemførelsen af planer og
programmer, bl.a. for at kunne identificere uforudsete negative virkninger på et tidligt trin og for
at være i stand til at træffe enhver hensigtsmæssig afhjælpende foranstaltning.
Bekendtgørelsen skal rumme et overvågningsprogram. Man har begrænset sig til at bede
vindmølleejeren foretage en måling af støjudsendelsen, når en nabo klager. Støjudsendelsen kan
ændres elektronisk på et øjeblik, og en kontrol af denne vil derfor kun kunne være et
øjebliksbillede. Et overvågningsprogram vedrørende miljøpåvirkning kræver en kontakt til
relevante myndigheder som sygehuse, embedslæger og praktiserende læger. Det vil indebære en
undersøgelse af befolkningstilstanden inden opstilling af møller og lignende med regelmæssige
mellemrum i møllens funktionstid. Et sådant program er ikke beskrevet.
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Resume:
Støjbekendtgørelsen for vindmøller indeholder grænseværdier for beregnet støj. Bekendtgørelsen
anviser en given beregningsmodel. Selv om måling af den lavfrekvente støj kun kan foregå inde i
boligen ligesom for anden industristøj, tillades måling af støjen, i denne bekendtgørelse, ikke til
vurdering af den beregnede værdi. De givne grænseværdier er kun gældende ved 2
vindhastigheder og således ikke døgnet rundt. Grænseværdierne er ikke videnskabeligt
begrundede, men vilkårligt valgte. De tillader om natten mere støj end øvrige industri. Den valgte
beregningsmodel rummer en usikkerhed, som tillader at grænseværdierne overskrides. Den valgte
beregningsmodel for lavfrekvent støj er desuden baseret på en faktor, som man politisk har
bestemt til kun at gælde for 67 % af boliger. For at opnå miljøgodkendelse kræves et fuldgyldigt
overvågningsprogram. Dette er helt udeladt i vurderingen. Som et kuriosum kan nævnes, at MST i
2015 reviderede bekendtgørelsen udelukkende for at indføre bestemmelser om, at
støjgrænseværdierne ikke skulle gælde flygtninge.
Støjbekendtgørelsen gælder ikke hele døgnet, ikke alle boliger, ikke alle befolkningsgrupper.
Støjen beregnes med en usikkerhed, men må ikke kontrolleres ved en måling. Internationale
undersøgelser har vist at genegraden er betydelig højere for naboer til vindmøller end til anden
industri.
Vindindustrien har vist, at søvnforstyrrelser forefindes op til 2 km fra møllerne og hos næsten 50 %
af naboerne. Kræftens bekæmpelse har offentliggjort en undersøgelse, der viser tydelig påvirkning
af sundhedstilstanden hos vindmøllenaboer ved de gældende grænseværdier.
I vurderingen af bekendtgørelsens anvendelighed som redskab til beskyttelse af naboer til
landvindmøller mod de gener, som altid vil findes, når man udsættes for for megen støj i
tilstrækkelig lang tid, medtager forfatteren ”samfundsøkonomiske hensyn” og baserer sin
vurdering på en udvælgelse af den tilgængelige viden, som forfatteren selv finder ”relevant”. Da
den tilgængelige viden er modstridende, vil en udvælgelse, af det man selv anser som værende
relevant, være en subjektiv handling og dermed en metodefejl. Den resulterende miljørapport er
tendentiøs, og bliver herved et politisk redskab til legalisering af landvindmøller.
Skal EU’s forsigtighedsprincip følges som beskrevet, skal vindmøllestøjen måles ved naboerne.
Grænsen for generel vindmøllestøj skal være 35 dB, og 20 dB for lavfrekvent vindmøllestøj, begge
grænser gældende døgnet rundt, for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau. Alternativt skal
anvendes en beregningsmodel med indregnet usikkerhed og en realistisk lydisoleringsfaktor,
gældende for alle vindhastigheder.
I en miljøvurdering kan angives alternativer, og ønsker forfatteren at vurdere fra
samfundsøkonomiske betragtninger, kunne man forenkle vurderingen ved at anføre, at med de
forhåndenværende muligheder for placering af vindmøller på havet, vil denne, ud fra
samfundsøkonomiske hensyn, give den mest lempelige miljøpåvirkning.
Der findes i bekendtgørelsen ingen grænse for, hvor megen vindmøllestøj der må opleves i
naboboliger, og som sådan er det svært forståeligt, hvordan en miljøvurdering kan falde positiv ud.
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Konklusion:

Bekendtgørelsen yder ingen beskyttelse. Den udsendte miljøvurdering har derfor
ingen relevans.
Bekendtgørelsen for vindmøllestøj blev i 2011 udarbejdet af Miljøstyrelsen og vindmølleindustrien
i fællesskab. Den skal nu, efter krav fra EU, miljøvurderes. Miljøstyrelsen angiver, at
bekendtgørelsen sætter grænserne for, hvor meget støj naboerne til en vindmølle må udsættes
for. Miljøstyrelsen beder det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, der i 7 år har opstillet vindmøller
efter denne bekendtgørelse, om, at udføre vurderingen. Rambøll vurderer, ud fra ”relevant” viden
og fra ”samfundsøkonomiske hensyn”, at bekendtgørelsen til enhver tid yder acceptabel
miljøbeskyttelse og sikrer befolkningens sundhed.
Rambøll definerer ikke ”acceptabel miljøbeskyttelse eller ”relevant viden”. Firmaet angiver ikke
hvilken irrelevant viden, der er valgt fra, eller hvorfor det er sket. Af referencelisten ses, at den
viden, der gennem årene er fremlagt af Professor Henrik Møller og medarbejdere, Ålborg
Universitet, ikke indgår i vurderingen. Ligeledes har man undladt en undersøgelse som
”Genevirkning af støj fra vindmøller”, Delta, 1994, ”Vindmøllenaboers opfattelse af vindmøller”
Jysk Analyse A/S”, "Quantity and Quality of Sleep and Incidence of Type 2 Diabetes", "Sleep
duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective
studies", DASAMs indsigelse i 2011, ”Hinder door geluid van windturbines”. Dosis-effectrelaties op
basis van Nederlandse en Zweedse gegevens”, Datum oktober 2008, og meget andet.
Derimod har man medtaget et skrift om, at småfugle kan kommunikere i et højere stemmeleje,
når støjen bliver for høj!
At vurdere ud fra samfundsøkonomiske hensyn er helt forfejlet, idet det ikke handler om, hvorvidt
møllerne skal rejses eller ej. Det drejer sig udelukkende om i hvilken afstand, eller om det skal
være på havet. Det sidste er ikke dyrere, og der er plads.
Rambøll vurderer efterfølgende, at naboer til vindmøller, med denne bekendtgørelse, er beskyttet
til enhver tid.
Det er forkert. Støjbekendtgørelsen gælder ikke hele døgnet, ikke alle boliger, ikke alle
befolkningsgrupper.
Ud fra den viden vi har, ses:
•
•
•

at Kræftens Bekæmpelse, allerede i første offentliggørelse, har fundet en påvirkning af
sundheden.
at der ikke gælder en grænse for, hvor meget støj fra vindmøller, mennesker må udsættes
for, når det blæser.
at 1/3 af boliger vil kunne opleve mere støj end beregnet.
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•
•
•
•
•
•

at der ikke må foretages kontrolmålinger i boligen.
at der ikke tages hensyn til den indbyggede usikkerhed.
at den elektroniske styring kan begrænse støjen ved to udvalgte vindhastigheder.
at den reelle støj inde i boligen utvungen kan være op til 10 dB højere end den værdi, der
fremkommer ved anvendelse af bekendtgørelsens beregninger.
at kommunerne, som tilsynsmyndighed, ikke har redskaber til at kontrollere støjen inde i
eller ved boligerne.
at flygtninge aktivt er undtaget beskyttelse.

Bekendtgørelsen yder ingen beskyttelse. Den udsendte miljøvurdering har derfor
ingen relevans.
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Torvet 1,
4600 Køge
På vegne af Ringsbjerg Bylaug fremsendes hermed vedhæftede brev.

Med venlig hilsen
Munck Forsyningsledninger a/s
Jan Woller
Projektchef
Det
sammenk æded
e billede k an
ik k e v ises. F ilen
er muligv is
blev et fly ttet,
omd øbt eller
slettet.
Kontrollér, at
link et peger på
den k orrek te fil
og placering.

Mobilnr.:
Hovednr.:
Mail:

+45 2543 3106
+45 4492 8272
jaw@munck.dk

Munck Forsyningsledninger a/s - Produktionsvej 24, st., 2600 Glostrup - www.munck-forsyning.dk
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Køge kommune

Ringsbjerg den 15.09.2018

Plan og Miljø
Torvet 1,
4600 Køge

Vedr. : Forslag til Kommuneplan 2017. Afsnit om mulighed for opstilling af vindmøller ved Juellund

Med henvisning til Køges kommunes satsning på bevaringsværdige kultur- og naturværdier forventer
Ringsbjerg bylaug, at der udarbejdes en konkret VVM-redegørelse for opsætning af vindmøller i de områder
af Køge kommune, hvor der er bevaringsværdige landskaber og især på det som ligger omkring Ringsbjerg.
En VVM-redegørelse der ikke mindst ligger vægt på kommuneplanens intentioner og derfor støtter op om
borgernes og kommunens ønsker for en fastholdelse af områdets herlighedsværdier i fremtiden.

På Ringsbjerg Bylaug`s vegne

Jan Woller
Ringsbjergvej 25,
4682 Tureby
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Hej
Hermed vores høringssvar, idet vi håber, at Køge Byråd vil tage vores bekymringer alvorligt.
1

Med venlig hilsen
Pia Pedersen
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Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Vollerslev, d. 14. september 2018

Høringssvar vedr. KP 17, plantema 2.9 vindmøller
Som nabo til markerne ved Juellund vil vi blive meget berørt af en eventuel opstilling af vindmøller i det
udpegede område, hvorfor vi hermed gør indsigelse mod forslaget.
Vi ejer slægtsgården ”Ørritsmosegård” som 5.generation og har lige lavet aftale om generationsskifte, så 6.
generation overtager til jul. Det ligger os meget på sinde at passe godt på vores gård og vores fantastiske
kulturmiljø. Vi nyder dagligt at se ud over skovene og vores mose. Det er en lise for sjælen og giver ro i
sindet. Vi ønsker naturligvis ikke dette spoleret af kæmpestore vindmøller, der dominerer i landskabet.
Vores bekymring går også på støjen – især den lavfrekvente. Man har hørt om så mange tilfælde, hvor folk
er blevet syge, at vi selvfølgelig bliver nervøse for konsekvenserne af en opstilling af vindmøller så tæt på
vores gård. Vi mener, at forsigtighedsprincippet bør gøres gældende her, sådan at man afventer de sidste
sundhedsrapporter, inden der træffes en endelig beslutning vedr. udpegningen.
Det undrer os meget, at der ikke er blevet gjort mere ud af at se på et projekt med havvindmøller.
Vindmøller hører til på havet. Her er vinden mere stabil og mennesker og dyreliv generes minimalt.
I kommuneplanen er samtlige af de omkringliggende landsbyer betegnet som kulturmæssigt
bevaringsværdige. Af den grund er vi helt uforstående overfor, at man vil ødelægge det med de store
møller, der visuelt vil stjæle billedet fra dét, I siger, I gerne vil beskytte. Desuden er selve Juellund også et
bevaringsværdigt område med gamle kulturminder bl.a. det oprindelige Herlufstrup, som lå nord for de
nuværende bygninger.
Vi vil gerne appellere til, at Køge byråd ikke tager en beslutning, der ødelægger vores skønne landskab.
Drop nu de møller – én gang for alle – og bevar de rekreative åndehuller i en kommune med stadig flere
bymæssige bebyggelser. Mennesket har brug for at se og opleve – og bosætte sig i - smukke landskaber og
finde ro for krop og sjæl.
Som et lille kuriosum vil vi slutte af med at citere fra et høringssvar, som Giesegård/Juellund selv afgav i
2013 vedr. en vindmølleudpegning ved Ottestrup (Ringsted Kommune): ”Man herefter primært vil få
oplevelsen af en vindmølle. Vindmølleudpegningen er derfor landskabeligt uhensigtmæssig.” Vi kan kun
tilslutte os formuleringen og sige, at den også gælder for vores dejlige område herude i Vollerslev.

Med venlig hilsen
Peter Grube og Pia Pedersen
Slimmingevej 40
4100 Ringsted
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Til Køge Kommune
Vi gør hermed stor indsigelse mod den planlagte opførelse af store vindmøller i Vilkestrupvej. Vindmøller af denne
størrelse hører til på havet. De der har foreslået dette og støtter dette skulle prøve at lægge vejen forbi Ladagervej
15, hvor vi har en lille vindmølle (20 meter høj!!) 200 meter væk. Der er dage vi ikke kan høre den enerverende
1

kontinuerlige støj fra vingerne, men de fleste dage er det meget tydeligt og meget generende.
Tænk jer nu om kære lokal-politikere! I løser et problem (mere grøn energi i Køge kommune) men skaber et nyt
stort problem (kontinuerlig urimelig støj for Ladager og omegns beboere). Men I er måske ligeglade, da vi bor i
udkanten af kommunen?
Mvh Erik Lund & Lene Berg Jørgensen, Ladagervej 15, 4623 Lille Skensved
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Kære Køge Kommune
Som nabo til Juellund vil vi gerne gøre indsigelse og udtrykke vores dybeste bekymring for planerne om at opstille
store vindmøller i området.
1

Det har i mange år været kendt, at infra lavfrekvent støj, som kan gå igennem husvægge, er potientielt skadelig (en
parallel til røntgenstråling), og man ved ikke hvad en langvarig påvirkning fra de store vindmøller dag og nat kan
medføre for naboer.
Juellund ligger lige midt i smukke kulturlandskaber med skove og natur.
Det er et af Danmarks dårligste steder at opsætte vindmøller, da det blæser for lidt.
Den strategiske energiplan 2016 Køge, vil sagtens kunne nås uden landvindmøller. Hvis alle indsatsområder lægges
sammen giver det 360.000 ton CO2 mindre, og den loved 40% reduktion som skal være opnået i 2030 er på 200.000
ton CO2 . Dvs der er 160.000 ton CO2 i overskud, og heraf vil en landvindmølle ifølge rapporten være ca 4557 ton
CO2. Der skal satses på mere diversitet og energi- og batteribuffere.
Fremtidens vindmøller hører til langt ude på havet. Nu kan de opføres for kun 37,2 Øre pr kWh på Kriegers Flak og
elkablet går direkte til Bjæverskov.
Vi håber meget I stopper planerne om opførelse af store vindmøller ved Juellund.
Med venlig hilsen
Nette Schultz
Druestrupvej 3
4632 Bjæverskov

2

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
17. september 2018 09:08
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: KP17
Indsigelse K?ge Kommune.pdf

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: llhskjoldgaard@mail.dk [mailto:llhskjoldgaard@mail.dk]
Sendt: 17. september 2018 08:47
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: KP17
Hej
Vedhæftet indsigelse vedr. opstilling af vindmøller på Juellund.
Med venlig hilsen
Lykke Juul Skjoldgaard
Tuemosevej 4B, Lidemark
4632 Bjæverskov
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September 2018

Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:


Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og
skæmme det smukke åbne landskab.



Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området.



Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.



Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress,
søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør
sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af nye møller undgås.



Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.



Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.



Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.



Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området
med de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.

Med venlig hilsen

Lykke Juul Skjoldgaard
Tuemosevej 4B, Lidemark
4632 Bjæverskov

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
17. september 2018 09:09
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: KP17
Indsigelse K?ge Kommune.pdf

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: llhskjoldgaard@mail.dk [mailto:llhskjoldgaard@mail.dk]
Sendt: 17. september 2018 08:51
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: KP17
Med venlig hilsen
Henrik Skjoldgaard
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Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:


Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og
skæmme det smukke åbne landskab.



Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området.



Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.



Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress,
søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør
sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af nye møller undgås.



Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.



Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.



Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.



Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området
med de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.
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Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:
•

Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og
skæmme det smukke åbne landskab.

•

Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området.

•

Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.

•

Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress,
søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør
sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af nye møller undgås.

•

Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.

•

Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.

•

Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.

•

Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området
med de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.

Med venlig hilsen

Inge Helene Nielsen
Tuemosevej 4A, Lidemark
4632 Bjæverskov
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Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Lis Lind [mailto:lispeter@privat.dk]
Sendt: 17. september 2018 09:14
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: lispeter@privat.dk
Emne: KP17 - indsigelse til forslag til kommuneplan 2017
Hermed fremsendes indsigelse til kommuneplan 2017 pt 2.9 – der skal ikke udpeges interesseområder for store
vindmøller
Bor selv i Åhavnen og deltog aktiv i modstanden mod møller på Køge Havn i 2013 – ligesom jeg søgte
værditabserstatning iht værditabsordningen
Vil lige minde om at lokalplansforslag 1039 i 2013 ikke blev vedtaget, dels på grund af mange indsigelser herunder
fra Køge Kyst P/S – bilag 20, som har betænkelighed med det daværende projekt der vil kunne vanskeliggøre både
salget af byggeretter til investorer og efterfølgende salg og udlejning af nye boliger og dels
På grund af en mistanke om sammenhæng mellem vindmøllestøj og visse sygdomme har Miljøministeriet, Sundhedsog forebyggelsesministeriet samt Klima-, energi- og bygningsministeriet besluttet at støtte et forskningsprojekt,
initieret af Kræftens Bekæmpelse. Forskningsprojektet skal undersøge eventuelle sammenhænge mellem
vindmøllestøj og forekomsten af hjerte- karsygdomme. Det forventes at resultaterne af denne undersøgelse først vil
foreligge i løbet af tidligst 2015 – se vedhæftede pdf’er
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Med hensyn til værditabserstatninger – så er der pt ca 200 nye boliger på Søndre Havn og ca 300 nye boliger er
under opførelse – så her kan der blive tale om ikke uvæsentlige værditabserstatninger og det vil nok ikke gøre det
lettere at sælge de yderste, endnu ikke solgte byggeretter,
Og sammenhæng vindmøllestøj – visse sygdomme, så er der til dato kun kommet den første delundersøgelse ud af
flere – og til denne ene rejses der tvivl om, hvorvidt resultaterne, kan bruges til noget
Borgermødet afholdt i august med efterfølgende læserbreve, viser stor lokal modstand mod vindmøller ved Juellund
Endvidere vedtog Folketinget ved sidste energiforlig, at antal af vindmøller på land skal nedbringes – ligesom
havvind skal øges væsentligt
Så derfor undlad forslag til vindmøller i kommuneplan 2017

Med venlig hilsen
Lis og Peter Lind
Åhavnen 54
4600 Køge
Tlf. +45 3114 2424
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Dagsordenpunkt: Lokalplan 1039 for vindmøller, VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg nr. 12
Sagsnr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Dokumentnr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at der ikke vedtages kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse for vindmøller
på Køge Havn.
Økonomiudvalgets beslutning i møde den 10. december 2013:
Forvaltningens indstilling om at der ikke vedtages kommuneplanretningslinjer med
tilhørende VVM-redegørelse for Køge Havn, anbefales over for Byrådet.
Fraværende:
Finn Buch Petersen (D)
Resume
Byrådet vedtog den 27. august 2013 at sende forslag til lokalplan 1039, kommuneplantillæg nr. 12 (kommuneplanretningslinjerne) med tilhørende VVM-redegørelse i
offentlig høring i 8 uger.
I høringsperioden, som sluttede den 5. november 2013, blev der modtaget 1.140
indsigelser mod møllerne, heraf 6 fra foreninger. Hovedpunkterne i de fleste indsigelser drejer sig om bekymring for støjpåvirkning af omgivelserne.
En borger og én forening bemærker, at de støtter projektet, og tre myndigheder
anbefaler, at der indarbejdes enkelte tilføjelser til lokalplanens redegørelse angående tekniske forhold omkring møllerne.
På grund af den usikkerhed, der hersker om vindmøllestøjens eventuelle påvirkning
af visse sygdomme, anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen at kommuneplanretningslinjer og VVM-redegørelse for vindmøller på Køge Havn ikke vedtages.
Såfremt kommuneplanretningslinjer og VVM-redegørelse ikke vedtages, bortfalder
lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn.
Beslutter Økonomiudvalget og Byrådet dog at vedtage kommuneplanretningslinjer
for møllerne, er det muligt at vedtage lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn
på et efterfølgende møde.
Baggrund
Hovedparten af de indkomne indsigelser er udformet som en underskriftindsamling,
som indeholder en generel, ikke nærmere uddybet modstand mod, at planerne vedtages. De øvrige indkomne bemærkninger mod vedtagelse af planerne, hvoraf de
fleste er enslydende, indeholder detaljerede indsigelser med følgende overordnede
indhold:
Støj og lysflimmer
- Vil udgøre en helbredsrisiko i omgivelserne, da visse undersøgelser peger på
at støjen generer udover de af vindmøllebekendtgørelsens fastsatte støjgrænser.
- Vil give generende lysflimmer i omgivelserne, herunder påvirke kommende
boliger i nærheden.
- Vil påvirke ansatte i virksomheder i nærheden.
- Vil true byudviklingen nord og syd for havneområdet.
Visuel påvirkning af omgivelserne
- På grund af møllernes størrelse vil de påvirke Køge by visuelt negativt.
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-

Kæmpevindmøller vurderes at være visuelt uforeneligt med Køges lave kystlinie.
Det formodes at vindmøllerne fra visse steder i Sdr. Havn vil være et dominerende fremmedelement, der vil vanskeliggøre salg og udlejning af boliger i
området.
På grund af ovenstående vil møllerne true byudviklingen nord og syd for
havneområdet.

Konsekvenser for marinaen og sejlsport
- Risiko for påvirkning af turbulens så sejlads og anden søsport samt ophold i
nærheden bliver vanskelig.
- Der vil ske negativ påvirkning af kapsejladsbanen.
Økonomisk og bæredygtigt grundlag
- Påvirke marinaen negativt således at færre vil bruge den og økonomien derved påvirkes.
- Give risiko for faldende ejendomspriser på Køge Marina.
- Give dårlig økonomi i projektet på grund af ringe vindforhold i Køge bugt.
- Medføre ringe økonomisk incitament for at gennemføre projektet.
- Projektet vil ikke opnå den forudsatte, bæredygtige gevinst i form af reduceret CO2 –udslip.
Der bliver desuden peget på alternative muligheder for at reducere energiforbruget:
- Energirenovere kommunens bygninger.
- Tilslutte sig andre vindmølleanlæg.
- Opføre store solcelleanlæg.
- Etablere færre eller mindre møller.
- Etablere egentlige havvindmøller i Køge Bugt.
To indsigere, heraf én forening, anbefaler, at planerne for vindmøller vedtages.
I den offentliggjorte VVM-redegørelse har de nævnte kritikpunkter været genstand
for en nærmere undersøgelse. I VVM-redegørelsen, som er udarbejdet på baggrund
af VVM-bekendtgørelsen samt Vindmøllebekendtgørelsen, er det konkluderet, at
opstilling af vindmøller ikke påvirker befolkningens sundhed, socioøkonomiske forhold eller naturforhold. Påvirkningen af de landskabelige forhold er ligeledes vurderet, og det er konkluderet, at der sagens natur vil være en stor påvirkning tæt på
møllerne, hvorimod der på stor afstand kun vil være en ubetydelig påvirkning.
VVM-redegørelsens ikke-tekniske resumé er vedlagt som bilag.
På grund af en mistanke om sammenhæng mellem vindmøllestøj og visse sygdomme har Miljøministeriet, Sundheds- og forebyggelsesministeriet samt Klima-,
energi- og bygningsministeriet besluttet at støtte et forskningsprojekt, initieret af
Kræftens Bekæmpelse. Forskningsprojektet skal undersøge eventuelle sammenhænge mellem vindmøllestøj og forekomsten af hjerte- karsygdomme. Det forventes at resultaterne af denne undersøgelse først vil foreligge i løbet af tidligst 2015.
Der er mulighed for at igangsætte planlægningen for vindmøller på Køge Havn på
ny, når forskningsresultaterne for støjpåvirkning af omgivelserne foreligger.
Vurdering
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Såfremt Kommuneplanretningslinjerne samt VVM-redegørelse ikke vedtages kan
der ikke vedtages lokalplan for vindmøller på Køge Havn. Dermed er det ikke muligt
at give VVM-tilladelse til projektet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
I henhold til VVM-bekendtgørelsens § 8 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen offentligt
bekendtgøre sin beslutning om ikke at vedtage kommuneplanretningslinjer for et
VVM-pligtigt anlæg.
Køge Byråds beslutning i møde den 17.12.2013:
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
Fraværende:
Ali Ünsal (V)
Johnna Stark (F)
Nils Gisli (C)
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Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Tina åberg [mailto:tinaaaberg@gmail.com]
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Emne: KP17 - indsigelse mod vindmøller ved Juellund
Se venligst vedhæftede brev.
VH Tina Åberg
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Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Monika Dahl Eriksen [mailto:eamymoni@gmail.com]
Sendt: 17. september 2018 09:03
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Min modsigelse til nye vindmøller
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Venlig hilsen
Monika Dahl Eriksen
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Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Peter Bournonville Lange [mailto:pbl@bournonville-group.dk]
Sendt: 17. september 2018 10:44
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Vindmøller Vilkestup

Med venlig hilsen / Kind Regards
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Peter Bournonville Lange
Adm. Direktør / Managing Director
Mobil: +45 23 68 85 60
pbl@bournonville-group.dk
Høsten Teglværksvej 98
DK-4690 Haslev
Telefon: +45 56 28 65 50
Telefax: +45 56 28 65 44
www.bournonville-group.dk
Companies in Bournonville Group:
www.ara-el.dk www.bg-lysteknik.dk www.manicus.dk
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Michael Hansen
Ladagervej 3
4623 Lille Skensved
Tlf.: 5682 0670/7525 5509
mihan@c.dk

Til Køge Kommune

17.09.2018

Vedr.: Indsigelse mod opførelse af store vindmøller ved Vilkestrup
Undertegnede Michael Hansen vil hermed gøre indsigelse mod at udskifte eksisterende vindmøller ved Vilkestrup mod nye 125 meter høje vindmøller.

Med venlig hilsen

Michael Hansen
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Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Ian Frie [mailto:ian@ianfrie.dk]
Sendt: 16. september 2018 20:35
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Vindmøller Vilkestrup indsigelse
Det er kommet for min opmærksomhed at der overvejes at udskifte de 5 vindmøller ved Vilkestrup til
3 kæmpe vindmøller på 125 meters højde. Dette er selvfølgelig totalt uacceptabelt, da sådanne
vindmøller kun hører til på vandet. Udbytte og gener for omkringliggende beboere og landsbyer kan
slet ikke opvejes mod at bygge til havs. Hvis Køge kommune nu kom med et forslag med vindmøller i
Køge bugt eller et stort solcelle projekt. Så tror jeg ikke der er mange der vil klage.
Så hermed min indsigelse mod ændringer ved vindmøller ved Vilkestrup
Mvh
Ian Frie
Smedevænget 2
4623 lille skensved
Store Ladager
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Fra: Pernille Kronholm Mathiasen [mailto:p.mathiasen@hotmail.com]
Sendt: 16. september 2018 17:40
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse mod nye vindmøller ved Vilkestrup, Lille Skensved
Jeg er blevet bekendt med opsætning af nye og større vindmøller ved Vilkestrup.
Dette vil jeg gerne gøre en indsigelse mod, da jeg bestemt ikke synes det er passende at opsætte større vindmøller
på land, tæt på beboelse, som netop har valgt at flytte på landet for at komme væk fra støj.
1

Det er desuden også skuffende at vi som borger så tæt på vindmøllerne ikke bliver gjort opmærksomme på dette fra
Køge Kommune.

Med venlig hilsen
Pernille Kronholm Frie
Smedevænget 2
4623 Lille Skensved
---

Tlf. 2083 9181 | E-mail: p.mathiasen@hotmail.com |
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Jeg fremsender hermed indsigelse mod opførelse af kæmpevindmøller på Køge Havn.
Støjen fra 150 meter høje vindmøller giver risiko for helbredsskader i form af hjerte- karsygdomme, stress,
søvnproblemer mm.
Vindmøller bør placeres hvor der er vind. Køges østvendte kyster har et af landets ringeste vindpotentialer.
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Indsigelse mod opførelse af store vindmøller ved Vilkestrup.
Vi bor i Store Ladager og er netop blevet gjort bekendt med planerne om at udskifte de eksisterende vindmøller ved Vilkestrup
med nye 125 meter høje vindmøller. De skal åbenbart stå ca. 1500 meter fra Store Ladager, der består af ca. 40 ejendomme,
hvoraf en stor del er børnefamilier.
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En lignende plan var oppe og vende for et par år siden, lige på den anden side af Store Ladager i Roskilde kommune. Det skal her
nævnes, at vi er næstsidste hus inden kommunegrænsen mod Roskilde. Men Roskilde plan om store vindmøller blev stoppet
fordi at området ligger for tæt på Roskilde Lufthavn. Det gør vi måske ikke mere? Vi har desuden også ”glæde” af at bo sådan,
at redningshelikopteren har fast rute over byen og vores hus, og de flyver så lavt at hele huset ryster. Så mon ikke at vindmøller
i 1500 meters højde kan udgøre et problem her?
Under alle omstændigheder er det dybt bekymrende, at Køge Kommune påtænker at opføre så store vindmøller på land og nær
beboelse, med de gener, det vil medføre, og de risici, det udgør. Vi vil derfor opfordre til at finde alternative løsninger. Vores
nabo har på sin anden side en nabo med en lille hustandsvindmølle. Selv den lille sag har de og vi faktisk stor gene af. Vi har
”fornøjelse” af den i form af en meget generende lavfrekvent lyd som går lige i hovedet. Ikke spor rart og dertil skal siges at
naboens gener er naturligvis mere udpræget da de er tættere på hustandsmøllen. Derfor tør vi slet ikke tænke på hvilke gener
store vindmøller vil have.
Vi vil godt anerkende, at Kommunens energiplan og CO2-mål er naturligvis positive og anerkendelsesværdige, og vi ønsker alle at
bidrage til disse mål. Det er også indlysende, at der er legitime økonomiske interesser forbundet med at bygge stort og på land
både for kommunens skatteydere og mulige investorer. Men omvendt kan omkostningerne også blive for store, og det er de
uden tvivl i dette tilfælde. Derfor vil vi af hele hjertet bede om at i genovervejer balancen mellem de økonomiske interesser og
de medfølgende omkostninger for os naboer.
En af vores naboer i Store Ladager har undersøgt fakta og den mere videnskabelige del omkring vindmøller og har sendt dem til
jer i sin indsigelse. Vi kopier dem herunder (3 overskrifter) da de kan tåle mere end en gennemlæsning – det er nemlig kloge ord
og egentligt ganske foruroligende læsning, som vi håber i tager med i overvejelserne:
Hvad siger videnskaben?
I det følgende forholder jeg mig til det nyeste videnskabelige metastudie, jeg har kunnet finde på feltet. Et metastudie
er en sammenfatning af samtlige andre studier indenfor et felt, og udgør dermed den stærkest mulige videnskabelige
evidens.
Studiet ”Health Effects Related to Wind Turbine Sound, Including Low-Frequency Sound and Infrasound” er
offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Acoustics Australia i april 2018. Det er udført af de to hollandske forskere i
folkesundhed og lyd, Frits van den Berg og Irene van Kamp.
Sundhedsrisici
Studiet konkluderer, at det stadig er et åbent spørgsmål, hvorvidt lydpåvirkning fra vindmøller er helbredsskadeligt.
Det er derfor ikke korrekt, når det fremføres, at vindmøllestøj er uskadeligt. Den korrekte udlægning er, at vi faktisk
ikke ved det.
“Available scientific research does not provide a definite answer about the question
whether wind turbine sound can cause health effects”
(…)
“knowledge gaps remain with regard to the influence of specific sound characteristics,
such as amplitude modulation, low-frequency content or visual aspects of wind
turbines (…)”
(…)
“New evidence regarding the effect of night time wind turbine sound exposure on sleep
suggests no direct effect, but remains inconclusive. The current results do not allow a
definite conclusion regarding both subjective and objective sleep indicators.”
Med andre ord er der måske en risiko. Det er i sagens natur også muligt, at vindmøllestøj ikke er skadeligt. Men indtil
vi ved mere, vil det være at gamble med borgernes helbred, når man opstiller vindmøller tæt på beboelse. Dette
væddemål er jeg som far til tre børn meget uvillig til at indgå.
I Danmark følger vi normalt et forsigtighedsprincip, når vi introducerer nye kemiske stoffer, lægemidler og så videre
på markedet. Det er min opfordring, at Køge Kommune også følger dette princip, når det gælder vindmøllestøj. Vi bør
ikke gamble med vores børns helbred. Indtil vi ved mere om de mulige skadevirkninger, bør vi ikke udsætte hinanden
for støj i dette omfang.
Forringet livskvalitet
Hvis helbredsrisici hverken kan be- eller afvises, er det imidlertid indiskutabelt, at vindmøller medfører gener for
naboerne. Dette fastslår studiet fra før entydigt:
“Results confirm the earlier evidence that living in areas with wind turbines is associated
with an increased percentage of highly annoyed residents”
Det er naturligvis en subjektiv opfattelse, om man er generet, og nogle mennesker vil givetvis ikke føle sig generet af
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store vindmøller. Men det er forkert at påstå, at ingen bliver genereret, eller at disse gener kun er et spørgsmål om
tilvænning eller negativ indstilling. Gener er reelle, og har målbar indflydelse på fx søvn- og livskvalitet:
“(…) studies do find a relationship between self-reported sleep disturbance and annoyance
from wind turbines and between self-reported sleep disturbance and perceived quality of
life”

Kort sagt har vindmøllernes indiskutable gener og mulige helbredsrisici selvfølgelig konsekvenser for lysten til at bosætte sig i et
område. Så valget om at opføre store vindmøller handler også om det attraktive ved at bo i Køges opland, ejendomspriserne og
balancen mellem land og by. Derfor håber vi, at vores politikere vil overveje, om prisen for energiplanen i den nuværende form
er for høj. Om det kan være rigtigt, at oplandet skal løfte så store omkostninger for planen.
Og det kan skam også være et klimaspørgsmål. Vi er selv flyttet til Store Ladager og har energirenoveret et nedlagt landbrug,
Det var dyrt, men en god investering i miljøet. Vi har indlagt jordvarme og solvarme i stedet for oliefyr og halmfyr. Vi har
efterisoleret og skiftet til miljørigtige vinduer, døre og lyskilder. I bør være opmærksomme på at der helt sikkert vil blive langt
mellem så store investeringer i området hvis det pga kæmpe vindmøller bliver mindre attraktivt.
Vi må også lige kommentere, at det er anden gang inden for kort tid at Kommunen planlægger ændringer i området som vi kun
ved en tilfældighed får kendskab til. Det får os til at tænke om i overhovedet ved at vi er her? Vi bor her og er vant til at blive lidt
glemt og det er præcis derfor, at vi selv gør hvad vi kan for at passe på vores dejlige lille plet i Køge kommune. Hvorfor ikke gøre
det sammen? Det kunne da være dejligt at kommune og borgere i de små byer var medspillere og ikke hele tiden modspillere.
Lad os dog beholde de små og meget smukke landsby miljøer og sørge for at de bliver ved med at være gode at bo og leve i.
Vi er helt klar over, at det i sidste ende er kommunens valg, og at det handler om hvad man vil vægte højest: borgernes helbred
og livskvalitet samt lysten til at bo, leve og investere i Køges opland. Eller om man vil gennemføre Køge Kommunes Energiplan
billigst muligt. Vi kan kun håbe på at i beslutter, at den nuværende plan har så store omkostninger, at man må finde en anden
løsning.
Vi håber på det bedste, her er for godt til andet☺
Venlig Hilsen
Kim Hansen og Pernille Vangsgaard
Ladagervej 13
Store Ladager
4623 Ll. Skensved
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Hermed min kraftigste indsigelse imod opsætning af kæmpevindmøller ved Juellund

De bedste hilsner
Gitte W. Breaum
Ørsted Hestehave 8
4130 Viby Sjælland
Www.kaeledyrskompagniet.dk
- adfærd, træning, pasning, leg
Forhandler af ESSENTIAL FOODS,

hunde og katte mad
Tel.: 26 270 272
Sendt fra min iPhone.
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Jeg gør hermed indsigelse mod opstilling af nye vindmøller ved Vilkestrup.
Mine argumenter er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vindmøller på 125 m vil være meget synlige, også på lang afstand. De vil på ingen måde bidrage til et smukt åbent
landskab.
Støjen og skyggekast vil genere endnu flere beboere i området.
Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.
Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (stress, søvnproblemer, hjerte-kar-sygsomme)
Indtil der foreligger veldokumenteret afvisning af dette, bør sikkerhedsprincippet gælde.
Møllerne strider imod intensionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og kulturhistoriske værdier,
Folketinget har i juni måned indgået et energiforslag, hvoraf der fremgår, at antallet af landvindmøller skal halveres.
Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området med de enestående og
attraktive værdier, som det frembyder.
Bebyggelse i det åbne land, må ikke overstige en bestemt grænser i højden, hvorfor det kan undre at der på samme
landskab kan komme en eller flere møller, der vil række gevaldigt op i luften.
Der findes masser af hav, hvor møller kan placeres. her vil de øvrigt også yde mere end end tilsvarende mølle på land.

Med venlig hilsen
Gitte Samsøe
1

Rugbjergvej 8
4623 Lille Skensved.

2

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
18. september 2018 07:58
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Ændringsforslag til kommuneplansforslaget fra Køge Eventyrland A/S
Ændringsforslag til Kommuneplan beskrivelse.pdf

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Morten Bonavent [mailto:m@bona.dk]
Sendt: 17. september 2018 15:42
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Ændringsforslag til kommuneplansforslaget fra Køge Eventyrland A/S
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Køge Eventyrland A/S
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--Med venlig hilsen
Morten Bonavent
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Bemærkning med ændringsforslag til Kommuneplanen 2017

Att: Alle folkevalgte byrådsmedlemmer i Køge Kommune samt forvaltningen.
Vi vil gerne foreslå at matrikel 6A, Højelse, beliggende Ejbyvej 20, 4623 Lille Skensved får tilføjet
en ramme i kommuneplanen. Så kan der, i samarbejde med kommunen, udformes en egentlig
lokalplan for matriklen indeholdene en udendørs legepark kaldet Køge Eventyrland. Præcis
ligesom Skovbo Travbane har fået tilføjet muligheden for ”forlystelsespark” i
kommuneplanforslaget.
Indledning
Køge Eventyrland åbner Maj 2020. For at sikre at lokalbefolkningen kan komme til orde med en
offentlig høring, vil det betyde meget for os om Køge Byråd vil se på muligheden for at vi kan få
udarbejdet et lokalplan-forslag. Dette er ikke en mulighed uden en rammeplan i kommuneplanen for
området ifølge forvaltningen, medmindre kommuneplanen tilføres et tillæg senere. Så med rettidig
omhu vil en rammeplan allerede nu, kunne muliggøre en egentlig lokalplan senere.
Køge Eventyrland planlægges uden kørende forlystelser som en hyggelig legepark, for alle
aldersgrupper.
Vi anslår at der vil komme mellem 30-50.000 besøgende årligt de første par år og har skaleret vores
nuværende projekt til dette, med et maks. på 1600 besøgende dagligt.
Det svarer til en mellemting mellem Universe (110.000), Brændegårdshaven (77.000 besøgende),
Køge Museum (36.000) og Kalvehave Labyrintpark (15.000).
Vi håber at Køge Eventyrland vil bidrage til at gøre Køge mere attraktivt for tilflyttere samt
tiltrække turister og skabe nogle unikke sjove arbejdspladser.
Planafdelingen er orienteret om vores planer og har forklaret de hindringer, Planafdelingen ser, skal
væk for at de kan istemme forslaget. Vi har forsøgt at se på dem, og komme med opklarende
oplysninger i dette forslag, for at belyse sagen fra en objektiv side, da vi ikke mener Planafdelingen
har behandlet vores forslag særlig objektivt, og konstant opstiller nye hindringer.
De hindringer vi har fået forklaret af Planafdelingen var i første omgang: ”transportkorridoren” og
”bevaringsværdig område” - begge er afklaret og ingen hindring mere. Officielt var vores første
afslag af Planafdelingen at hindringen var ”Statslige interesser” underforstået transportkorridoren,
hvor legeparken netop ikke placeres.
Senere kom så ”dårlig placering”, ”trafik”, ”det åbne land”, ”støj”, og ”omkringliggende erhverv”
ind som hindringer, hvilket vi forsøger at forklare objektivt i nedestående.
Ændringsforslag
Vi foreslår tilføjelse af en ramme under kapitel 4 i Kommuneplanforslaget:
Side 243 i Kommuneplanforslaget: Tilføjelse af Matrikel 6A på kortoversigt mærket 13R14
Side 245: Tilføjelse af Ramme for 13R14

13R14 – Køge Eventyrland – Rekreativt Område
B% 10
Etager 2,5
Højde 12,5
Rekreative anlæg som forlystelsespark og museum med tilhørende faciliteter, herunder
restaurant, butik og andre tilknyttede formål samt parkering
Bemærkninger
Ved lokalplanlægning skal defineres støjgrænser, parkeringsnorm og beplantningsbælter mod
det åbne land. Den del af matriklen som henfører til transportkorridoren skal fortsat bevare
sin særstatus. Området skal fortsat have zonestatus som landzone.

Opfordring til dialog
Med ændringsforslaget følger muligvis spørgsmål fra byrådets medlemmer omkring hvad vi
egentlig har planlagt og hvordan det vil tage sig ud. Til visualisering af projektet, har vi vedhæftet et
oversigtskort over planlagte aktiviteter. Såfremt I finder det belejligt, vil vi også gerne fremvise og
forklare vore planer på et møde.
Da vi er i fuld gang med at gøre nuværende ca. 1000 m2 indendørs haller klar, vil det måske være
interessant at se hvor langt vi er i processen, og høre om, hvorfor vi også planlægger et museum,
som kommer til at hedde H.C. Andersens Skjulte Skattekiste, og hvordan vi vil gøre ethvert besøg
specielt og personligt med et magisk armbånd.

Derfor er der reelt ingen hindringer
Planafdelingens argumenter vil vi forsøge at nedskyde med følgende:
1. Der er ingen statslige interesser til hinder for projektet.
Da vi i marts 2017 indsendte forslaget til kommuneplanen, blev den ikke medtaget, med
begrundelsen ”statslige interesser”. Vi mener ikke at forvaltningen med denne begrundelse, kan
argumentere sådan, da der ikke er statslige interesser på spil. Intet i Fingerplanen, hindrer at
kommunen tillader Køge Eventyrland en lokalplan. Vi er klar over, at en meget lille del af matriklen
er reserveret til transport-korridoren, men så længe denne del blot udlægges til parkeringspladser,
vil dette ingen hindring være. På side 73 i kommuneplanforslaget beskrives zoner, og matriklen
ligger fortrinsvis i zone 2, undtagen den del der er reserveret transportkorridoren, ca. 10% af
matriklen.
2. Der er ingen omkringliggende erhverv som hindres eller kommer til skade
Planafdelingen blev af Økonomiudvalget bedt om at belyse situationen for omkringliggende
erhverv. Der blev udfærdiget et notat og fremlagt for Økonomiudvalget.
Dette notat er udført som skrivebordsarbejde, og indeholder ikke relevant information omkring
nuværende forhold, men baseret på oplysninger fra 2010.

Vi har undersøgt de faktiske forhold, da vi på borgermødet om kommuneplanen ved spørgsmål fik
forklaret, af Marie Stærke, at netop de omkringliggende erhverv var grunden til at vores forslag om
rammeplan ikke kom med i kommuneplansforslaget.
Den objektive og up-to-date virkelige version er at svinebesætningen er nedlagt (Se bilag 1) og
kvægbesætningen ikke har et problem fremadrettet, da avleren har forklaret telefonisk, at han
påtænker at indskrænke og ikke udvide fremover. Gylle anser han ej heller for et problem.
Derudover forklarede han at han aldrig er blevet kontaktet direkte af Planafdelingen vedr. hans
produktion.
3. Det åbne land bliver ikke skæmmet
Der kan altid i en kommede lokalplan tages højde for hvordan der skal tages hensyn til ”det åbne
land”. Evt. ved at foreslå et grønt bælte hvor man mener der skal plantes træer. Der vil ikke komme
nogen begrænsninger mht. hverken planter, dyr/levesteder, friluftsliv, så det er udelukkende de
landskabelige værdier som der kan være tale om, hvilket altså kan værnes om i lokalplanen – dette
kan ikke være en hindring for en ramme i kommuneplanen.
4. Ikke belæg for evt. trafikale problemer
Med vores initielle opstartsplan på anslået 30-50.000 besøgende, vil trafikken på Ejbyvej være
marginalt højere, svarende til 2% stigning, endda mindre end før motorvejsafkørslen ved
Vemmedrup blev igangsat. Ejbyvej egner sig til mere trafik, men får mindre og mindre, så der er
ikke behov for udvidelse af Ejbyvej på grund af vores anslåede mængde extra trafik.
Trafikmæssigt har Ejbyvej ca. 6.500 daglige biler i 2015, årsdøgnstrafik ca 5.000 , og kan håndtere
ca. 15.000 uden nævneværdig kø på vejen. Efter motorvejafkørslen ved Vemmedrup i 2018/2019
har Vejdirektoratet beregnet at trafikken på Ejbyvej vil falde 6-7 procent ÅRLIGT frem til 2020 og
først derefter stige normalt igen 3-4% årligt (Se bilag 2). Således vil Ejbyvej først i 2030 have
samme antal biler dagligt som i 2015. Vores estimat er at der vil komme 100 ekstra biler i
gennemsnit over 100 dage i sommerperioden til Køge Eventyrland, hvilket svarer til under 2%
ekstra biler årligt, altså en meget ubetydelig stigning, og langt mindre end den stigning som
tidligere har været på strækningen. Set i forhold til 2015, vil Køge Eventyrlands aftryk
trafikmæssigt ikke kunne opveje faldet i trafik som følge af Vemmedrup-afkørslen. Selv ikke hvis
der kom 10 gange mere trafik til os, ville det intet betyde trafikmæssigt mht. trafikkøer. Derimod
ville en rundkørsel på Ejbyvej fra os og mod Højelse Skole kunne betyde mere trafiksikkerhed.
Støjmæssigt har mere trafik ikke betydning, men en hastighedssænkning ville betyde noget.
5. Placeringen er fin ifølge forvaltningen
Ved første møde blev det vurderet, at der var 3 egnede placeringer i kommunen, herunder Ejbyvej
20, til placering af en legepark som vores. Vi diskuterede hvordan vi kom videre, og blev rådet til at
vise engagement før de ville se på en lokalplan. Derfor besluttede vi at købe ejendommen og oprette
aktieselskabet Køge Eventyrland.
3. februar 2017 skrev Planafdelingen følgende, efter jeg havde oplyst ham om at vi havde valgt at
købe Ejbyvej 20:
Hej Morten
Første skridt vil være at sende dit projekt til os som et forslag til at ændre kommuneplanen.

Her kan du nøjes med at vise arealet på et kort, angive størrelsen og beskrive projektet.
I forhold til kommuneplanen handler det om at vurdere, om der kan udlægges et
rammeområde til et legeland/eventyrpark på trods af de begrænsninger, der ligger i
transportkorridoren og i udpegningen som bevaringsværdigt område med kulturhistorie.

12/10 2017 fik vi følgende, efter at have ventet måneder på tilbagemelding fra Planafdelingen:
Hej Morten
Vi har ikke godkendt en placering på Ejbyvej 20. Vi forslog, at du skulle se på Lyngvej 38 eller
Travbanen, hvilket du har afvist.

Det er jo delvist korrrekt at vi har ”afvist” at købe en af de andre, efter at have købt Ejbyvej 20, da
alle 3 adresser var ok muligheder ifølge mødet hos Planafdelingen, men vi skulle købe en af dem
for at de ville gå videre.
Derefter blev Skovbo Travbane uden videre skrevet ind i kommuneplanen som ”nyt rekreativt
område med mulighed for forlystelsespark”, og dette uden et egentligt skriftligt forslag fra ejeren,
har Planafdelingen oplyst til os (Se bilag 3).
Status p.t.
Vi informerede om ønsket om lokalplan 5. januar 2017, men der blev af Planafdelingen rådet til at
ansøge efter at vi havde en ramme i kommuneplanen, da det så ville gå hurtigere.
Vi forespurgte om mulighed for at åbne mere end 2 hektar, via landzonetilladelse, men har aldrig
fået godkendt landzonetilladelsen. Afslået grundet afventning af kommuneplan.
Vi forespurgte om ændret anvendelse af 1 bygning til cafeteria og toiletter : Afslået grundet
afventning af kommuneplan.
Vi ansøgte om fedtudskiller til cafeteria: Afslået grundet afventning af kommuneplan.
Vi ansøgte om tilslutning til spildevand: Afslået grundet afventning af kommuneplan.
Vi har støbt kloak til 8 toiletter og cafeteria indendørs i hallen, det fik vi lov til, men tilslutning og
ændret anvendelse – næ, det kræver afklaring via kommuneplan.
Vi har stødt hovedet mod en meget negativ Planafdeling og en Klar Forsyning som ikke vil levere
grundet kommunens nægtelse af samarbejde.
Så vi kan åbne op med 2 hektar, uden kloak.
Afrunding
Køge Eventyrland åbner Maj 2020.
Vi tror på magi, men uden velvilje fra byrådet, må vi åbne uden Cafeteria og ordentlige toiletforhold
– det kan Køge Byråd simpelthen ikke være bekendt at ville forhindre uden god grund – hvilket der
jo ikke er.

Vi håber at ændringsforslaget kommer med i kommuneplanen og derefter på kommunal velvilje til
egentligt samarbejde omkring projektet. Vi er personligt dybt engageret i projektet, og kan
selvfølgelig ikke forstå at man vil modarbejde et projekt, som er så positivt for kommunen som
varemærke, og som der virkelig mangler i kommunen.
Med venlig hilsen
Camilla & Morten Bonavent
Ejere af Køge Eventyrland A/S

Oversigtskort over projektet ”Køge Eventyrland”
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Hermed min indsigelse, mod projektet - Landvindmølle v. Juellund
Mvh. Miichael Elkjær
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Til rette vedkommende!
Jeg sender hermed en indsigelse på forslaget om vindmøller ved Juellund.
Det er vigtig for mig at pointere, at jeg på ingen måde er imod grøn energi, men ønsker at man laver
solceller på marken ved Juellund istedet - i respekt for mennesker, dyr og natur.
Vindmøllerne bør efter min mening sættes ved kysten hvor det blæser meget mere.
mvh. Lene Staunskær
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Indsigelse ( og hvis flere vil maile til kommunen)
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
tmf@koege.dk
Emne: KP17 (Kommuneplan 17)

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund
Begrundelse:
•
•
•
•
•

•
•
•

Vi og alle Køge Cykelrings medlemmer er meget aktive i området omkring Druestrupvej og
Juellund, især pga området er utroligt smukt, stille og landskabligt.
Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og skæmme
det smukke åbne landskab.
Støj og skyggekast vil helt sikkert ødelægge det for mange i området.
Området og derved alle ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.
Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress,
søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør
sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af nye møller undgås.
Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.
Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.
Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området med
de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.

Med venlig hilsen
På vegne af Køge Cykelring
Helle og Frank Blynov
Duehusvej 148
4632 Bjæverskov
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hej Køge kommune jeg har vedhæftet en indsigelse ang vindmøller ved juellund . Vil gerne have en kvittering på i har
modtaget den . mvh Anders Nygaard
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Til:

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Mail: tmf@koege.dk - Emne: KP17

Fra:

Anders Nygaard Olsen
Vollerslevvej 47
4100 Ringsted

Dato: 14/9-2018

Ang.: Indsigelse til Kommuneplan 2017 – Vindmøller på Juellund.
Vindmøller på ca. 150 m vil skæmme det smukke åbne landskab. SÅ store møller skal ikke opføres på land.
Lidemark, Gørslev, Vollerslev og Ødemark/Druestrup er i henhold til planen bevaringsværdige landsbyer,
hvor landsbypræget vil være truet af møllernes nærhed og dominans. Køge Kommune bør beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området, som kommuneplanforslaget også lægger op til.
Køge Museum gjorde i 1999/2000 indsigelse mod et tilsvarende projekt i daværende Skovbo Kommune og
henviste til, at området er særligt bevaringsværdigt og sårbart over for udviskning af de mange
bevaringsværdige kulturspor. Og der var dengang kun tale om møller på 85 meter.
Min ejendom får frit udsyn til møllerne og vil endvidere blive påvirket af støjgener og skyggekast. Dermed
risikeres en betydelig værdiforringelse af ejendommene og forringelse af salgsmuligheden.
Naboskab til vindmøller udgør en sundhedsrisiko. Jeg henviser til Kræftens Bekæmpelses Langtidsstudier,
som endnu ikke er færdige.
I Kommune Plan 2013 fremgår følgende: Der er foretaget en screening af opstillingsmulighederne for store
vindmøller i kommunen efter By- og Landskabsstyrelsens vejledende Retningslinjer for opstilling af store
vindmøller. Der er screenet for møller med totalhøjde fra 120 til 150 meter, dvs. med afstandskrav på 5-600
meter til nærmeste bolig. Der kræves endvidere et samlet areal på 12-13 ha, således at der kan opstilles
minimum 3 møller samlet, idet Miljøministeriet ikke fremover ønsker enkeltstående, store vindmøller i
landskabet. På den baggrund vurderer Køge byråd, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at opstille møller på
land i Køge Kommune.
Køge Kommune bør støtte det nyligt vedtagne energiforligs højt prioriterede hensigt om at halvere antallet af
landvindmøller.

Med Venlig Hilsen

Anders Nygaard Olsen
Vollerslevvej 41, 4100 Ringsted
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Se venligst vedhæftede dokument.

Lidemark Sogns Menighedsråd
Bjørn Skjelsager
Lidemarksvej 84,
DK-4632 Bjæverskov
skjelsager@mail.dk
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Køge Kommune
Torvet
4600 Køge
sendt via e-post til tmf@koege.dk

Lidemark, 18. september 2018

Vedr. Indsigelse mod kommuneplanforslag 2017 – opstilling af vindmøller ml. Lidemark og Juellund
Lidemark Menighedsråd har på sit seneste møde drøftet forslaget til kommuneplan for Køge Kommune,
som i øjeblikket er i høring.
Det fremgår af forslaget, at man vil muliggøre opstilling af 2 – 3 vindmøller med en højde på op til 150
meter i det åbne landskab syd for Lidemark på et areal, der tilhører godset Juellund. Menighedsrådet er
orienteret om, at Juellund har tilkendegivet en interesse i at medvirke til realiseringen af dette projekt.
Lidemark kirke ligger højt i forhold til sine omgivelser og udgør et karakteristisk element i landsbyen. Dette
gælder i særlig grad, når man nærmer sig Lidemark ad Lidemarksvej fra nord efter at have passeret forbi
Nørreskov. Fra denne kant ligger kirken meget synligt allerførst i byen, og syd og vest for kirken åbner
landskabet sig med en svag hældning væk fra byen og kirken, hvilket gør at der er et kilometervidt udsyn
over disse tilgrænsende landbrugsarealer. Kirken og de omgivende landskaber udgør her et ganske unikt
hele, og det kan da også noteres, at hele arealet – også det udpegede vindmølleareal – af Køge Kommune
er blevet kategoriseret som ”bevaringsværdigt” eller ”meget bevaringsværdig”, jf. kommuneplanforslaget
side 140, figur 3.3.2, og side 141. På side 140 ses på figur 3.3.1 en indtegning af ”kirkeomgivelser”, der
netop omfatter arealer, der ligger meget synlige syd og vest for byen og kirken.
Andet steds i kommuneplanforslaget – på side 132, figur 3.2.1 – ses markering af Ringsbjerg-Gørslev
området og Åshøje-Vallø skovegn som særligt udpegede områder med landskabelige værdier. På side 134 i
kommuneplanforslaget er det beskrevet, hvorledes høje tekniske anlæg vil forringe oplevelsen af disse
områder. Det udpegede vindmølleområde ligger lige midt mellem disse særligt udpegede områder, som
Lidemark kirke ligger op ad og dermed er en del af.
Kirkens placering i det åbne landskab betyder også, at den er synlig fra andre vinkler end den nævnte. Fra
Slimmingevej, Nyhusvej og Vollerslevvej ses kirken tydeligt.
I øvrigt er de omgivende landsbyer – herunder også Lidemark – i forslaget side 141 betegnet som særligt
bevaringsværdige.

/….2

Opstilling af 2 – 3 vindmøller på 150 meter i dette åbne landskab vil fuldstændigt dominere dette og
dermed kraftigt forringe indtrykket af kirken, byen og de omgivende arealer som det samlede
kulturlandskab, der har ligget på dette sted i århundreder. Udpegningen af særligt værdifulde arealer,
herunder ”kirkeomgivelserne”, jf. ovenfor, bliver helt illusorisk, hvis man på – eller i nærheden af – disse
arealer rejser dette dominerende anlæg. Kommunen ville aldrig give tilladelse til at anvende disse arealer til
en sådan dominerende form for erhvervsmæssig brug, hvis det ikke var fordi kommunen nu har besluttet
sig for at ville medvirke til opstilling af landvindmøller. Stort set resten af kommunen går fri for vindmøller.
Kommunen har i tidligere miljøvurderinger erklæret, at kommunen i sin helhed ikke er egnet til opstilling af
landvindmøller. I modstrid hermed er der imidlertid nu i kommuneplanforslaget udpeget tre – men kun tre
– lokaliteter i kommunen, hvor man finder arealerne egnede til vindmølleopstilling. På et af disse arealer
står der allerede vindmøller, hvorfor der alene bliver tale om en udskiftning til færre men større møller, og
hvad det andet areal – møllerne ved de nye moler – angår, blev det på borgermødet på Køge Rådhus oplyst,
at byens borgmester allerede har indgivet en indsigelse på vegne af Køge Kyst, der delvist ejes af
kommunen. Vores del af kommunen er således tilsyneladende den eneste, som reelt er udset til at skulle
leve med denne markante forringelse.
Af de grunde, som er nævnt ovenfor har vi meget vanskeligt ved at skulle acceptere, at Lidemark kirke og
sogn ikke får lov at dele vilkår med resten af kommunen, hvad angår opstilling af vindmøller.
Lidemark Menighedsråd gør derfor indsigelse mod, at området mellem Juellund og Lidemark udpeges som
vindmølleområde.

Med venlig hilsen
på Lidemark Menighedsråds vegne

Bjørn Skjelsager
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Hej
I forbindelse med forslag til kommuneplan 2017 ønsker vejforeningen i Lellinge Østermark landsby hermed, at
komme med vores input og vision for området i og omkring Østermark. Se vedhæftede fil, Høringssvar.
Med venlig hilsen
Vejforeningen Lellinge Østermark
Simone Flinthøj
Formand
Ringstedvej 95, Lellinge
4600 Køge
Tlf. nr.: +45 26 24 00 58
E-mail: sf@pmabiler.dk

1

Dato: 18-09-2018

Høringssvar til Køge Kommune i forbindelse med forslag til kommuneplan 2017
I forbindelse med forslag til kommuneplan 2017 ønsker vejforeningen i Lellinge Østermark landsby hermed
at komme med vores input og vision for området i og omkring Østermark.

Trafikken på Ringstedvej
Med den stadig tiltagende trafikmængde på Ringstedvej har vi et ønske om trafiksanering og en generel
hastighedsnedsættelse på Ringstedvej.
Dette for at minimere støjgener og den generelle sikkerhed på og omkring Ringstedvej.

Kommunens øgede befolkningstilvækst
Med henvisning til kapitel 2.1 Bolig og befolkningsudvikling ønsker vi at kunne tilbyde flere parceller i form
af private udstykninger af arealer indenfor vores område.

Vejforeningens fremtidsplaner
Vi er som vejforening i gang med en generel plan for revitalisering af vores område og vi vil snarest
fremsende en detaljeret plan med vores ønsker for fremtiden i Østermark.
Endeligt er det vejforeningens forhåbning at Køge Kommune i fremtiden også vil have fokus på de små
landsbyområder, som ofte bliver overset i den overordnede planlægning.

Vejforeningen Lellinge Østermark,
v/formand
Simone Flinthøj
Ringstedvej 95, Lellinge
4600 Køge
Tlf. nr.: 26 24 00 58
E-mail: sf@pmabiler.dk
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Ang.: Indsigelse til Kommune Plan 2017 - Vindmøller ved Juellund.
Min ejendom ligger under 300 m fra hvor møllerne planlægges opført. Min familie og jeg vil blive påvirket negativt af støjgener
og skyggekast ved ophold både inde i huset og i haven. Jeg henviser til Kræftens Bekæmpelses Langtidsstudier om påvirkning af
lavfrekvent støj, som endnu ikke er færdige. Desuden risikeres en betydelig værdiforringelse af ejendommene omkring
møllernes og forringelse af salgsmuligheden.
Lidemark, Gørslev, Vollerslev og Ødemark/Druestrup er i henhold til planen bevaringsværdige landsbyer, hvor landsbypræget vil
være truet af møllernes nærhed og dominans. Køge Kommune bør beskytte natur- og kulturhistoriske værdier i området, som
kommuneplanforslaget også lægger op til. I 1999/2000 gjorde Køge Museum indsigelse mod opsættelse af møller på 85 meter i
det daværende Skovbo Kommune, med henvisning til atcområdet er særligt bevaringsværdigt og sårbart over for udviskning af
de mange bevaringsværdige kulturspor
I Kommune Plan 2013 fremgår følgende: Der er foretaget en screening af opstillingsmulighederne for store vindmøller i
kommunen efter By- og Landskabsstyrelsens vejledende Retningslinjer for opstilling af store vindmøller. Der er screenet for
møller med totalhøjde fra 120 til 150 meter, dvs. med afstandskrav på 5-600 meter til nærmeste bolig. Der kræves endvidere et
samlet areal på 12-13 ha, således at der kan opstilles minimum 3 møller samlet, idet Miljøministeriet ikke fremover ønsker
enkeltstående, store vindmøller i landskabet. På den baggrund vurderer Køge byråd, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at
opstille møller på land i Køge Kommune.
I Køge Kommunes Miljøvurdering 2017 står følgende: Placering af vindmøller i det åbne land vil have indvirkning på både det
nære og fjernere omgivende landskab. Desuden vil vindmøllerne give skyggekast mod omgivelserne. Området ved Juellund
1

ligger ca. 400 meter nord for Ringsbjerg-Gørslev området, der er udpeget med landskabelige værdier, og vindmølleområdet må
derfor forventes at have betydning for oplevelsen af dette område.
Jeg henviser i øvrigt til den nyligt vedtaget Energiaftale 2018, hvor der er enighed om at antallet af landvindmøller skal
reduceres betydeligt. Konkret er parterne enige om, at antallet af landvindmøller skal mere end halveres. Det indebærer, at
antallet af landvindmøller reduceres fra de nuværende ca. 4.300 til et loft på 1.850 i 2030.
På denne baggrund ser jeg ingen mening med at i gangsætte nye mølle-projekter.
Med Venlig Hilsen
Anette Fahrenholz
Nyhusvej 11
4632 Bjæverskov
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Køge Kommune

Druestrup d. 18. september 2018

Torvet 1
4600 Køge
Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund
Begrundelse:
•
•
•
•

Landvindmøller er en kortsigtet og konservativ måde at nedbringe udledning af CO2
Det kan ikke bevises at landvindmøller ikke er helbredsskadelige for både mennesker og dyr
Møllerne er i strid med kommuneplanforslaget vedr. beskyttelse af natur- og kulturhistoriske
værdier i området
Området er allerede belastet med højspændingsmaster og –ledninger
Jeg vil hermed uddybe min indsigelse:
Punkt 1: regeringen ønsker i sin energiaftale at nedbringe antallet af landvindmøller og i stedet
satse på havvindmøller. Hvorfor i al verden vil Køge Kommune så opsætte landvindmøller og ikke i
stedet lede efter langt bedre metoder til at nedbringe udledningen af CO2
Punkt 2: Der mangler stadig undersøgelser af landvindmøllers indflydelse på menneskers helbred
med hensyn til kræft, stress, søvnproblemer. Fratagelse af mulighed for søvn er som bekendt en
velkendt form for tortur.
Punkt 3: Det udpegede område ved Juellund samt det øvrige berørte landskab er enestående skønt
med mark, skov, små samfund som Druestrup- og Nyhuserækken og landsbyer og idyl og ro. Et
område, hvor boliger er dyre grundet beliggenhed. Kommer der vindmøller vil det påvirke boligpriserne negativt og gøre folk stavnsbundne eller teknisk insolvente. Det kan føre til affolkede
bysamfund med huse, der står og forfalder.
Området huser mange forskellige dyrearter som dyrevildt, hare ræv, grævling, trækfugle, der overnatter og fouragerer i området flyver i ca. 150 meters højde, havørne, glenter, flagermus. Nogle
arter er truede og fredede, men åbenbart ikke for truslen fra vindmøller.
Venlig hilsen
Anne Bargisen
Druestrupvej 7B
4632 Bjæverskov
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Køge Kommune

Druestrup d. 18. september 2018

Torvet 1
4600 Køge
Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund
Begrundelse:
•
•
•
•
•
•
•
•

Møller bør sættes på vandet og ikke på land.
Ødelægger et meget eftertragtet smukt område.
Der mangler stadig 4 ud af 6 undersøgelser, om hvorvidt de stor møller har indvirkning på
vores helbred.
Det er en meget kortsigtet måde kommunen vil reducere deres CO2 udledning på.
Dyrelivet
Mange vil ende i økonomisk ruin.
Vindere og tabere.
Giesegård og vindmøller

Flere beboere her på Druestrupvej vil ende med at være teknisk insolvente.
To vindere og 1 taber.
Uddybning af punkterne.
Punkt 1: Ude på vandet blæser det langt mere end på land, og økonomien er langt bedre på
havvindmøller end på landmøller. Og havvindmøller er ikke til gene for naboer.
Punkt 2: at opføre to til tre kæmpevindmøller på 150 m. er jo ligesom at bygge en fabrik midt i
noget af den flotteste natur i Køge kommune, og samtidig berøre så mange husstande .Det er
fuldstændigt uhørt. Vi har allerede de meget store kabler fra Krigers Flak gravet ned i vores
baghave.
Punkt 3: jeg er meget forundret over, at KøgeKkommune vil starte et så stort projekt, der vil
berørr så mange menneske, før de sidste undersøgelser er færdiglavet. Man må da som et
minimum kunne dokumentere, at vi ikke bliver syge af støj og blink fra møllerne. Jeg er af den
opfattelse, at Køges politikere spiller højt spil med vores helbred.
Punkt 4: Det virker ikke særlig velovervejet, at opførr så store vindmøller på land. Der findes
mange andre måder at opnå den samme reduktion af CO2, hvis vores politikkere tog
skyklapperne af og tænke lidt ud af boksen.
Punkt 5: Er der taget høje for de mange hundrede gæs der forår og efterår flyver ind over lige
netop dette område og iflg. Ornitologisk Forening flyver i ca. 150 meters højde. Vores

Dværgflagermus, som h ar været her så længe jeg kan huske, vil blive truet samt den ødelagte
vildkorridor under møllerne, som ikke længere vil kunne blive benyttet af vores rådyrbestand.

•

•
•

•

Punkt 7: Huspriserne her på Druestrupvej ligger en million eller mere over, hvad en
ejendom koster i Bjæverskov, og de fleste er yderligere istandsat for flere hundrede
tusind kr. Salgspriserne på vores ejendomme vil blive voldsomt nedjusteret, så,
kommer møllerne, vil mange blive teknisk insolvente med hvad deraf følger. Der er
allerede en ejendom på vejen, hvor salget er sat i bero efter køberen opdagede, at man
planlagde opførsel af vindmøller 600 m. fra huset
Punkt 8: Der er to vindere her. Kommunen vil få sin CO2 udledning reduceret gratis.
Gissegård kommer til at tjene mange penge og vi, som borgere kommer til at betale
prisen . Vores helbred kan få et knæk og det samme kan vores økonomi, samtidig vil
det område vi har valgt at flytte til, være ødelagt for altid.
Punkt 9: Det virker decideret ubehøvlet, at Giesegård vil opføre vindmøller i vores
område så langt væk fra godset som muligt ud fra den betragtning, at Giesegård i 2013
kæmpede en brav kamp mod en nabo, som ville opføre vindmøller, med den
begrundelse, at det ville ødelægge Godsets natur og udsyn.

Venlig hilsen
Peter Bargisen
Druestrupvej 7B
4632 Bjæverskov
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Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund
Begrundelse:
•
•
•
•

Vi er meget aktive og bruger af området omkring Druestrupvej og Juellund, især pga området
utrolige smukke natur, det landskabelige og stilheden.
Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og skæmme
det smukke åbne landskab og ødelægge vores oplevelse af området.
Støj og skyggekast vil helt sikkert ødelægge det for mange i området.
Området og derved alle ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.

1

•

•
•
•

Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress,
søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør
sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af nye møller undgås.
Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.
Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.
Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området med
de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.

Med venlig hilsen
Michael Seest-Østergård
Skovbovej 95
4632 Bjæverskov
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Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:
•

Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og
skæmme det smukke åbne landskab.

•

Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området.

•

Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge. Vi er igang med at sælge, men
mulig køber afventer hvad der bliver besluttet.

•

Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress,
søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør
sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af nye møller undgås.

•

Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.

•

Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.

•

Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.

•

Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området
med de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.

Med venlig hilsen

Anita & Claus Thomsen
Druestrupvej 4, Lidemark
4632 Bjæverskov
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Gørslev 18/9 2018

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Indsigelse ang. vindmøller ved Juellund
Vi har den ære, at vi skal overtage slægtsgården Ørritsmosegaard til årsskiftet, hvor vi vil blive 6 generation.
Det er et hjem Christian er kommet i hele sit liv. Han har besøgt sine oldeforældre der da han var barn, siden hen
sin farmor og farfar og nu kommer vi der med vores egne børn og besøger deres bedsteforældre. Så det er en
ejendom der har mange minder for os og en ejendom, hvor vi i fremtiden selv vil skabe nye minder med vores
egen lille familie.
Derfor gør det os også meget kede af, at vi har den trussel hængende over vores hoveder, at vi skal være nabo til
kæmpe vindmøller. De vil være i vores syn næsten hele tiden. Og de vil uden tvivl ødelægge den skønne natur vi
glæder os så meget til, at vi skal udforske sammen med vores børn bl.a. nede i vores mose.
Vi er også meget bekymret for støjen – især den lavfrekvente. Man har hørt så meget om, at folk er blevet syge
og det gør os meget nervøse for hvad konsekvenser kan blive ved opstilling af kæmpe vindmøller så nær vores
gård. Forsigtighedsprincippet bør gøre sig gældende her med henblik på, at der stadig mangler at blive
offentliggjort sundhedsrapporter, der beviser der ikke er nogle konsekvenser overhovedet.
Vindmøller hører til på vandet, hvor vinden er mere stabil og mennesker og dyreliv generes mindst muligt. Så
hvorfor ikke kigge på projekter på havet?
Vi bor i et område, som flere gange er blevet udnævnt til at være kulturmæssigt bevaringsværdigt. Og af den
grund er vi helt uforstående overfor, at man vil ødelægge det med de store møller, der visuelt vil stjæle billedet
fra det, I siger, I gerne vil beskytte.
DROP NU DE VINDMØLLER – og bevar den skønne natur i en kommune med stadig flere bymæssige bebyggelser.
Vi har alle brug for, at have områder og ikke mindst bo i områder, med smukke landskaber, hvor mennesket kan
finde ro for krop og sjæl.
Som et lille kuriosum vil vi slutte af med at citere fra et høringsvar, som Giesegård/Juellund selv afgav i 2013
vedr. en vindmølleudpegning ved Otterup (Ringsted Kommune):”Man herefter primært vil få oplevelsen af en
vindmølle. Vindmølleudpegningen er derfor landskabeligt uhensigtsmæssig.” Vi kan kun tilslutte os
formuleringen og sige, at den også gælder for vores dejlige område herude i Vollerslev og Gørslev.
Med venlig hilsen
Christian Grube og Anja Andersen
Lundegårdsvej 14
4100 Ringsted
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Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund
Begrundelse:
•
•
•

Vi har valgt at bosætte os på Druestrupvej pga området utrolige smukke natur, den
landelige idyl og stilheden.
Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere
og skæmme det smukke åbne landskab og ødelægge hele vores oplevelse af området.
Med omkring 600 meter fra vores grund til forslået vindmølle område vil støj og
skyggekast med sikkerhed have negativ indflydelse på vores daglig dag ligesom vores
hestehold også vil blive berørt helbredsmæssigt og med stress påvirkning.
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•
•

•
•
•
•
•

•

Vindmøller vil have en negativ indflydelse på området rige dyreliv, herunder flere
fredet arter.
Området og derved alle ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge. Vi
har talt med flere ejendomsmæglere, der alle oplyser at ejendomsværdien på vores
ejendom vil falder over 1 mio. såfremt vindmøller placeres som angivet.
Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis
stress, søvnproblemer, hjerte- karsygdomme).
Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.
Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.
Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg om at bosætte sig i
området med de enestående og attraktive værdier.
Direktør for Juellund Landbrug udtrykker at de ikke ønsker at opsætte vindmøller i
umiddelbar nærhed af Giesegaard gods (ejer af Juellund Landbrug), da de jo skal
tænke på deres lejere (som er i Ringsted Kommune) – men hvad med borger i Køge
Kommune.
Vindmøller hører til på havet, Køge Kommune må kunne lave bedre og mere
innovative løsningsforslag der er mere langsigtet.

•

Med venlig hilsen
Annette Christiansen
Druestrupvej 12
4632 Bjæverskov
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Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:
•

Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og
skæmme det smukke åbne landskab.

•

Hensyntagen til de mange flagermus i området – disse vil sandsynligvis forsvinde ved
opførelsen af vindmøllerne.

•

Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området.

•

Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.

•

Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress,
søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør
sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af nye møller undgås.

•

Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.

•

Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.

•

Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.

•

Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området
med de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.

Med venlig hilsen

Navn: Dorte Lykke & Kristoffer Broholt
Adresse: Druestrupvej 27, 4682 Tureby
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Med venlig hilsen
Jan Meilby / Lellinge Beboerforening
jan.meilby@mail.dk
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Lellinge den 18. september 2018
Til:
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Høringssvar fra Lellinge Beboerforening til den kommende Kommuneplan for Køge Kommune
Lellinge Beboerforening vil gerne udtrykke stor tilfredshed med de seneste mange års
byplanlægning i Køge Kommune. Den har sikret en gennemført og flot udbygning af Køge By.
Byrådet har ligeledes sikret, at der kommer en stor udbygning af Lellinge på skole- og SFOgrundene, uden at Lellinges særkende går tabt. Der er tale om en udbygning, som er lige så stor og
i samme høje kvalitet som udbygningen på Grønnevej i perioden fra 1980’erne og frem.
Lellinge Beboerforening ønsker, at Køge Byråd lægger lige så stor vægt på udviklingen af naturen
og de lokale miljøer, herunder landsbymiljøer som Lellinge, som der er lagt i byudviklingen af Køge
By.
Vi ser, at selv fredede områder ikke vedligeholdes, og vi oplever desuden fortidens fejl ligge hen
som åbne sår i landskabet, uden udsigt til ”fejlretning”. Vi tænker her blandt andet på Køge Å, som
mange steder har et fantastisk forløb, men andre steder nærmest lige så godt kunne rørlægges.
Køge Å fra Syd Motorvej og frem mod Gl. Lellinge Gård passer slet ikke ind i den natur, som
tiltrækker og fastholder de mennesker, der ønsker at bo et sted hvor kvalitet forventes at være i
både i bebyggelser og natur. At kunne finde og let komme ud og bruge naturen er også en kvalitet,
som kvalitetsbevidste mennesker lægger vægt på. Det er vores oplevelse.
Det kræver ikke de store midler at kvalitetssikre naturen ved Lellinge og Køge Å. Men det kræver
en langsigtet planlægning og vilje at passe på naturen og at reetablere og forbedre den. Hvis der
reetableres et mindre stykke natur hvert år, vil der over en årrække kunne ske et stort løft af
naturen uden at økonomien i Køge Kommune belastes urimeligt.
Lellinge Beboerforening ønsker en lige så høj kvalitet for naturen og for landsbymiljøerne, som der
i så mange år har været for udbygningen af Køge By. Vi mener, at der skal være kvalitet andre
steder end i Køge Kyst og By, for at fastholde og tiltrække borgere, som kommunerne kappes om.
Lellinge Beboerforening ønsker at der i den kommende Kommuneplan tydeligt indarbejdes:
• At der etableres en stiforbindelse langs Køge Å, som forbinder Køge Å Stien på begge sider
af Syd Motorvejen.
Det er godt, at der arbejdes på at forlænge Køge Å Stien til Ringsted Kommune, men stien
bør løbe ubrudt langs Køge Å fra Køge By og helt frem til Ringsted Kommune. Forløbet af

1

Køge Å Stien ved Lellinge ønsker vi bliver flyttet bort fra Bakkeledet og Salbyvej, og placeret
langs åen.
Målet er, at man skal kunne opleve Køge Å Stien som en sammenhængende natur med et
indbydende stisystem med samme høje kvalitet som Køge By.
•

At der etableres et shelter på Savværksgrunden i Lellinge, med en tydelig markeret
stiforbindelse til Køge Å Stien.
Et shelter skal være for alle. De lokale Lellingeborgere vil naturligvis bruge den, men også
andre som ønsker at opleve den flotte natur langs Køge Å Stien, skal kunne finde et godt
shelter ligesom det fx findes ved Spanager.
Målet er, at flere kommer til at bruge naturen, og at Køge også bliver kendt for sin
naturkvalitet.

•

At parkeringsmuligheden ved Bakkeledet ved Byskiltet ved Lellinge Kirke bliver udnyttet
som en mulighed for let at komme ud i skoven, ligesom parkeringspladserne på
Ringstedvejen ved Skovhusvænge.
En stiforbindelse fra stierne i Skovhusvænge frem til parkeringspladserne og videre til
Vikingeborgen vil give et kæmpe oplevelsesløft når eng, skov og å kan opleves samtidig.
Målet er at få en bedre adgang til Skovhusvænge, samtidig med, at parkeringerne på
Ringstedvej ved Skovhusvænge aflastes.

•

At der genetableres en stiforbindelse mellem Grønnevej og skoven langs Syd Motorvejen.
Det virker nærmest komisk, at ret borgerne på Grønnevej næsten kan røre ved skoven,
men ikke komme ud i den uden først at tage omkring Baneledet og Overdrevsvejen.
Målet er, at det skal være let at komme ud i naturen. Altså at planlægning af høj kvalitet
også findes på naturområdet.

•

At der sker en genopretning af natur. Køge Å ved Vikingeborgen og ved Københavns
Kommunes vandindvending er helt ødelagt.
Vi ønsker, at der ved Køge Å ved Vikingeborgen etableres et nyt og mere naturligt å-løb. Vi
ønsker også, at der på Køge Å Stien på strækningen fra Ejbyvej og til Spanager, i
samarbejde med Københavns Kommune, findes en plan for, hvordan Køge Å igen kan sno
sig samtidig med, at vandboringerne ikke forurenes.
Vi ønsker at Køge Kommune arbejder på at finde brugbare løsninger og erfaringer fra
Mølleåsystemet fra projekt Rent vand i Mølleåsystemet, så Køge Å kan få et tiltrængt
kvalitetsløft.
Vi ønsker et mere snoet å-løb, som vil sinke vandet vej mod Køge By i tilfælde af
oversvømmelse ved skybrud i Køge området. Altså en klimatilpasning som samtidig giver et
stort løft af naturen langs åen, ligesom det flere steder visuelt igen bliver et å-løb og ikke
en afvandingsgrøft.
Målet er, at der kommer en kvalitetsmæssig overensstemmelse mellem by og natur.
Kvaliteten i Køge By er åbenlys, og den er kendt af mange. Men det er naturen i Køge ikke.

2

•

At der skabes sammenhængende naturområder. Vi ønsker, at Køge Kommune ser på
muligheden for at forbinde eksisterende naturområder med hinanden. Det kunne ske ved
etablering af ny natur mellem områderne, eller ved hjælp af stier. Vi tænker konkret på
naturområderne ved Ejby, som godt kunne forbindes med Køge Å Stien, ligesom
Ravneshave er integreret i Køge Å Stien.
Målet er, at det skal opleves hvor mange naturværdier som findes, ligesom det skal blive
let at finde flot natur og bruge den.

Lellinge Beboerforening tror på, at borgerne fremover ønsker en høj kvalitet i både by og natur.
Det er vores store ønske og håb, at Køge Kommune vil indarbejde vores forslag og i
Kommuneplanen.
Venlig hilsen
Lellinge Beboerforening
v/ Jan Meilby og Ulla Nygaard
Overdrevsvejen 16
4600 Køge
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Energinet har modtaget information om, at forslag til ”Kommuneplan 2017 for Køge Kommune” er i høring.
Høringsfristen er den 21. september 2018.
Det kan indledningsvis oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltransmissionsnettet i
Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde elforsyningssikkerheden. Energinet ejer
eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.
Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig virksomhed, oprettet af
Energi-, Forsynings- og Klimaministeren.
Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Energinet) omhandler udelukkende
eltransmissionsnettet.
Bemærkninger
Energinet ønsker at orientere kommunen om forhold omkring vores elanlæg, således at kommunen tidligt kan tage
hensyn til eltransmissionsanlæggene i forbindelse med Kommuneplan 2017 samt i forbindelse med evt. øvrig
planlægning.
Det er en statslig interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale anlæg, herunder
energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.2 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen”.
Energinet opfordrer derfor til, at eltransmissionsanlæggene fremgår i kommuneplanen og indgår i Jeres
kortmateriale – se mere i afsnittet ”kort og filer” nedenfor.
Energinets elanlæg i Køge Kommune:
Af det vedhæftede kort fremgår Energinets eltransmissionsanlæg i Køge Kommune. Det fremgår af kortet at
Energinet har både luftledningsanlæg, jordkabler og stationsanlæg i kommunen.
Servitut:
1

Energinets elanlæg er generelt sikret ved tinglyste servitutter.
Om der planlægges skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder(grave-/interesseområde), biogasanlæg,
affaldsbehandling, vejanlæg, cykelsti, boligområder, terrænregulering el. lign. skal det understreges, at der langs
vores eltransmissionsanlæg er tinglyst servitutter. Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til luftledningsog jordkabelanlæggene ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen art herunder beplantning.
Servitutarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke kan forventes meddelt.
Vindmøller og høje objekter:
Efter planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018, § 11 a stk. 5 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for
beliggenheden af tekniske anlæg.
For vindmøller gælder ”Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller”
(https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning_06012015_web.pdf). De i vejledningen nævnte
mindsteafstande (afsnit 4.7.2) gælder tilsvarende for andre høje objekter i nærheden af eltransmissionsanlæg.
Nedenstående sikkerafstande skal derfor indarbejdes i ”Retningslinjerne” for den endelige kommuneplan for Køge
Kommune:
Eltransmissionsanlæg og høje objekter bør ikke komme hinanden så nær, at der kan opstå fare elle ske skade for
personer og elanlæg eller true forsyningssikkerheden, hvorfor Energinet har følgende krav til sikkerhedsafstande
mellem eltransmissionsanlæg og høje objekter, herunder fx vindmøller, antenner, lysmaster:
Høje objekter nær Energinets luftledningsanlæg bør som minimum placeres i en afstand på objektets fulde
totalhøjde fra respektafstanden* langs luftledningsanlægget (for vindmøller: fra nærmeste del af
mølletårnet og ikke fra mølletårnets centrum).
Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand skal sikre, at placering af høje objekter ikke medfører en risiko for
kollision med Energinets luftledningsanlæg, hvis fx en vindmøllen skulle vælte eller en vinge falde af. Et havari på
f.eks. en vindmølle der medfører, at ledningerne på eltransmissionsanlægget brydes, kan i værste tilfælde forvolde
personskade, hvis man befinder sig i nærheden, og det kan få store følger for eltransmissionsanlægget og ikke
mindst påvirke forsyningssikkerheden.
•

Høje elektrisk ledende objekter nær Energinets jordkabelanlæg, bør ikke placeres nærmere end 50 m fra
respektafstanden til jordkabler, uden foranstaltninger for beskyttelse mod spændingsstigning i jorden.
Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand skal bl.a. sikre, at placering af høje elektrisk ledende objekt ikke påfører
Energinets jordkabelanlæg skader ved lynnedslag.
•

Sikkerhedsafstanden til luftledningsanlæg er illustreret herunder:

Sikkerhedsafstanden til jordkabelanlæg er illustreret herunder:
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*Respektafstanden som er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker.
Respektafstanden er beskrevet i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr.
1112 af den 18/08/2016 som ”15 meter fra yderste leder for højspændingsluftledninger over 40 kV”.

Beplantning:
I servitutarealet for luftledningsanlæg tillader vi ikke skovrejsning samt beplantning med træer og buske, der bliver
mere end 3 m høje. Træer over 3 m over terræn vil overskride respektafstanden til vores luftledninger, hvormed der
kun kan arbejdes efter arbejdsinstruks fra ledningsejer.
Se nærmere om respektafstande i nedenstående link ”Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger”,
der er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen. Se bl.a. side 4, 5 og 6 med illustration og afstande.
Beplantning uden for servitutarealet, kan ske såfremt det sikres, at træer ikke kan vælte og beskadige
vores eltransmissionsanlæg, jf. ”Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger”.:
https://www.sik.dk/content/download/1668/27640/version/1/file/Vejledning+om+arbejde+og+tr%C3%A6besk%C3
%A6ring+n%C3%A6r+luftledninger.pdf
Af sikkerhedshensyn anbefaler vi kraftigt, at man har respektafstanden på 15 m til nærmeste luftledning i mente, når
man planlægger beplantning jf. vejledningen.
I servitutarealet for jordkabelanlæg tillader vi ikke beplantning med dybdegående rødder over vores
jordkabelanlæg, idet rødder kan beskadige jordkablerne både ved gennemboring eller ved, at rødderne rykker
jordkablerne i stykker, hvis træer vælter i storm. Energinet kan om ønsket udlevere en liste over planter med ikkedybdegående rødder.
Forsigtighedsprincip og magnetfelter:
Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der være magnetfelter. Det betyder, at der
vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg og el-apparater, uanset om det er transformere, luftledninger
eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af, hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de
aftager kraftigt med afstanden.
I Danmark har vi ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtidsvirkninger af
magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig
baggrund for.
I stedet har vi et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. Forsigtighedsprincippet
omfatter eksponering fra magnetfeltet og er formuleret således:
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”Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på eksisterende
højspændingsanlæg.
Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.
Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en
vurdering af den konkrete eksponering.”
Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og til ejere af
højspændingsanlæg. Energinet ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/anlægsarbejde og anbefaler, at man
følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.
Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes Landsforening.
For yderligere oplysninger om magnetfelter se venligst vores hjemmeside www.energinet.dk/magnetfelter.
Igangværende projekter:
På baggrund af projektet med etableringen af Kriegers Flak havmøllepark i Østersøen, er Energinet i gang med at
etablere nettilslutningsanlægget, som ligger både på havet og på land. Kabelanlæggene skal transportere strømmen
fra havmølleparken til højspændingsnettet på land. Kablerne er på nuværende tidspunkt gravet ned, men ikke
idriftsat endnu.
Læs evt. mere om projektet her; https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/KriegersFlakAC#Anlag
Særlige opmærksomhedspunkter:
Vindmølleområdet ved Juellund (13T04):
Energinet har i forbindelse med gennemarbejdelsen af forslag til ny kommuneplan i Køge erfaret, at Kommunen
udlægger et nyt vindmølleområde meget tæt på eksisterende eltransmissionsledninger.
Det drejer sig om ”Vindmølleområde ved Juellund”, som i forslaget er placeret indtil kun ca. 56 meter fra nærmeste
ledningsanlæg (Sikkerhedsafstanden er 1 x vindmøllens totalhøjde + respektafstanden jf. ovenstående afsnit om
”Vindmøller og høje objekter”). Det fremgår i forslag til kommuneplanen, at der ”udpeges interesseområde for to til
tre store vindmøller”.
Energinet eltransmissionsanlæg på det pågældende sted består af 3 parallelle 132 kV luftledningsanlæg placeret på
2 masterækker, kaldet S5 Haslev-Spanager og A120/B120 Rislev-Spanager, som vist med sorte linjer i nedenstående
kortudsnit 1.
Gennem Erhvervsstyrelsen er dette blevet behandlet under høringsfasen, hvorefter Køge Kommune har
tilkendegivet, at rammeområdet 13T04 tilskæres, så der som minimum er samme afstand fra området til
respektafstanden som møllernes totale tilladte højde.
Kortudsnit 1:
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Nye erhvervsområder (1E04, 1E05 og 2E01):
Energinet har i forbindelse med gennemarbejdelsen af forslag til ny kommuneplan i Køge erfaret, at kommunen
udlægger nye erhvervsområder ”Skensved Ådal vest, Egedesvej, og STC” , som gennemskæres af 132 kV
luftledningsanlægget kaldet G5 Spanager-Jersie, vist med sort linje i kortudsnit 2. Det anføres i
kommuneplanrammerne, at den maksimale bygningshøjde er hhv. 15 m, 40 m og 30 meter.
For at undgå fremtidige udfordringer med anlæggets tilstedeværelse, bør detailplanlægning af disse områder ske
med hensyntagen til de ovenstående tekniske bemærkninger, herunder ved placering af høje genstande nær
luftledningerne samt planlægning af arealanvendelsen indenfor servitutbæltet.
Kortudsnit 2:
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Kort og filer:
Til orientering har Energinet en WMS/WFS løsning, som giver adgang til det overordnede EL-transmissionsnet (midte
af ledningstracéer). Data er tilgængelige via geodata-info.dk:
http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f
Ved planarbejde anbefales det at benytte LER (Ledningsejerregisteret) samt Tingbogen for belysning af rettigheder i
planområdet.
Vi imødeser modtagelse af kvittering for nærværende høringssvar.
Vores sagsnr. er 18/05932.
Kontakt os gerne ved eventuelle spørgsmål.
Bilag:
•

Kort (Køge Kommune)

Venlig hilsen
Dorte Udengaard Hansen
Sagsbehandler
Arealer og Rettigheder - Team 3. parter EL
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Tlf.: +4570220275
3.parter@energinet.dk

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia
+4570102244
www.energinet.dk
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Karise

Tonne Kjærsvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44 - Fax 76 24 51 80
www.energinet.dk
Målforhold: 1:80.000
Dato:
18-09-2018

Kort nr.:

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Anders Mosbæk Nielsen
19. september 2018 12:20
Helle Schou Weile
VS: VIGTIGT VIGTIGT Vedr. Hestehavevej 36B 4623 Lille Skensved ( ejby)
20180919100018089.pdf

Prioritet:

Høj

Husk kvittering.

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 19. september 2018 12:08
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: VIGTIGT VIGTIGT Vedr. Hestehavevej 36B 4623 Lille Skensved ( ejby)
Prioritet: Høj

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 19. september 2018 10:37
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: VIGTIGT VIGTIGT Vedr. Hestehavevej 36B 4623 Lille Skensved ( ejby)
Prioritet: Høj
Videresendt til Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Jesper Ternvalt (Max & Martin) [mailto:jt@max-martin.dk]
Sendt: 19. september 2018 10:12
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
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Cc: Søren D. Brask <soeren.d.brask@koege.dk>
Emne: VIGTIGT VIGTIGT Vedr. Hestehavevej 36B 4623 Lille Skensved ( ejby)
Prioritet: Høj
ATT: Teknisk forvaltning ( lokalplan ændring)

Indsigelse til ny lokalplan
Vedr. matr.nr 1b Ejby By, Ejby Hestehavevej 36B, Ejby

Jeg skriver til jer da jeg for lang tid siden skrev til Kasper Toftholm den 31.08.2016 pr mail og dernæst snakket med
kasper i telefonen af flere omgange
Om at vi gerne vil bygge 15-20 stk tæt lav eller paracel enten til udlejning eller salg
Men vi har aldrig hørt noget fra kasper eller Køge kommune hvilket jeg ikke forstår
Ejby mangler disse boliger og noget mere liv til
Jeg har hørt at Ejby lille Skole skal rives ned og der skal bygges boliger
Da min ejendom ligger under 30 mtr fra skolen ville det være nærliggende at jeg kommer med i den nye lokalplan
Det er nu kombineret bolig/erhverv , men der ligger mange huse optil vores ejendom og kun 1stk erhverv

Med Venlig Hilsen
Ejby Ejendomme Aps / S.E. Biler A/S
Hestehavevej 36B
4623 Lille Skensved
Tlf.nr 50365036
jt@max-martin.dk

Med venlig hilsen
Max & Martin A/S
Jesper Ternvalt
Forretningsfører
Direkte: 5036-5036
Mail: JT@max-martin.dk

Max & Martin A/S
Pedersholmparken 12
DK-3600 Frederikssund
Tlf. Forretning 4731-4620
Tlf. Værksted 4029-4620
CVR: 25147693
2

www.max-martin.dk
Besøg os på Facebook!

Bankoplysninger:
Max & Martin A/S
REG. NR.: 7417
KONTO NR.: 1025245
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Anders Mosbæk Nielsen
19. september 2018 12:20
Helle Schou Weile
VS: Indsigelse, se vedhæftet
20180919_075412.jpg

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 19. september 2018 12:09
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse, se vedhæftet

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 19. september 2018 10:20
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse, se vedhæftet
Videresendt til Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Nanna Grønholm [mailto:na.bg89@hotmail.com]
Sendt: 19. september 2018 08:02
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse, se vedhæftet
2 underskrifter
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Anders Mosbæk Nielsen
19. september 2018 12:20
Helle Schou Weile
VS: Indsigelse vedr. vindmøller i Vilkestrup
SPR0042118091818500.pdf

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 19. september 2018 12:10
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse vedr. vindmøller i Vilkestrup

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 19. september 2018 10:04
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse vedr. vindmøller i Vilkestrup
Videresendt til Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Lars Hegaard Aasberg [mailto:laaasberg@gmail.com]
Sendt: 18. september 2018 18:53
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse vedr. vindmøller i Vilkestrup
OBS 2 indsigelser er vedhæftet.
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
19. september 2018 13:37
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Kommuneplan 2017
Indsigelse Kommuneplan 2018.pdf

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Tina Juul Petersen [mailto:tinajuulp@yahoo.dk]
Sendt: 19. september 2018 10:44
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: Piil Krogsgaard <pkr@vkst.dk>
Emne: Kommuneplan 2017

Indsigelse til kommuneplanen 2017 - Vindmøller på Juellund.
Dokument vedhæftet.

Med Venlig Hilsen
Tina og Klaus Petersen
www.landbrug.nu
Nyhusvej 2, 4632 Bjæverskov,
Klaus mobil 20672451
Tina mobil: 20673352 eller stalden 20673234
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Køge kommune
Teknik - og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge

Sorø den 19. maj 2018

Indsigelse til forslag til kommuneplan 2017 - Opsætning af vindmøller ved Juellund

På vegne af Tina og Klaus fremsendes følgende indsigelse til kommuneplanforslag 2017:
Tina og Klaus Petersen ejer og bebor landbrugsejendommen Nyhusvej 2, 4632 Bjæverskov, hvor de
har produktion af slagtesvin. Bygningerne på ejendommen ligger ca. 770 m fra det område, der er
udpeget til vindmøller. De ejer desuden ejendommen Lidemarksvej 92A, hvor der er produktion med
søer og smågrise. Denne ejendom ligger ca. 2,5 km fra området.
Den primære begrundelse for indsigelse er:
•
•
•
•

Bekymring for menneskers sundhed
Bekymring for sundhed i besætning
Det hensigtsmæssige i opførelse af vindmøller i Køge kommune
Forhold til kommuneplan og udpegninger og landskab

Sundhed
Kræftens bekæmpelse er i øjeblikket i gang med 5 langtidsstudier som skal afdække, hvilken
indflydelse lavfrekvent støj har på menneskers helbred herunder hjerte - karsygdomme, blodtryk,
søvnforstyrrelser, depression og lav fødselsvægt. Der er i den første offentliggjorte artikel ikke vist
signifikant sammenhæng mellem udsættelse for vindmøllestøj og helbred, men som borger, der har
udsigt til at få vindmøller placeret 700 m fra beboelsen, er der stor bekymring for eventuelle
kommende resultater om en sammenhæng.
Sundhed hos produktionsdyr og husdyr
På SEGES (Videncenter for landbrug) er man ved at påbegynde et studie, der skal undersøge om
ændring af magnetfelter i jorden kan påvirke husdyr. Der findes mange eksempler på, at besætninger
er stressede og har nedsat fertilitet og ydelse, og hvor man som fællesnævner kan pege på staldens
nærhed til vindmøller. Fremføring af el-produktion fra vindmøller i jordkabler kan påvirker
magnetfelter i jorden og være årsag til påvirkning af husdyr. Da dyr er mere følsomme overfor
Fulbyvej 15
lavfrekvent støj, er der desuden risiko for, at vindmøller kan udløse stress både hos produktionsdyr 4180 Sorø
Agrovej 1
4800 Nykøbing
7027 9000
www.vkst.dk

og øvrige husdyr og dermed påvirke reproduktion og sundhedstilstand. Det kan derfor få store
økonomiske konsekvenser for produktionen, hvis møllerne etableres.
Hvorfor vindmøller på land?
Der er planlagt 78 havvindmøller ved Krigers Flak. Denne placering er i overensstemmelse med den
nye energiaftale 2018 om at reducere antallet af landvindmøller, og at fremtidige vindmøller gradvis
skal opprioriteres på havet. Etablering af nye landvindmøller er således ikke i tråd med energiaftalen.
Set i lyset af det store anlæg på havet, synes etableringen af 2 møller på landjord helt uproportional
med henvisning til de gener, som disse møller vil medføre.
Klaus og Tina Petersen har fået eksproprieret jord til nedlægning af kabler til el-produktionen ved
Krigers Flak. Der er fuld forståelse for at samfundsudviklingen medfører, at der er behov for
nedlægning af kabler, men det er ironisk, at der skal eksproprieres areal samtidig med, at de får
udsigt til 2-3 150 m høje møller på landjord med ukendte følger for eget helbred samt mulig
påvirkning af husdyr og produktionsdyr.
Placeringen
I forarbejderne til kommuneplan 2013 blev der foretaget en screening af opstillingsmulighederne for
store vindmøller i kommunen efter By- og Landskabsstyrelsens vejledende retningslinjer for opstilling
af store vindmøller. Der er screenet for møller med totalhøjde fra 120 til 150 meter, dvs. med
afstandskrav på 5-600 meter til nærmeste bolig. Der kræves endvidere et samlet areal på 12-13 ha,
således at der kan opstilles minimum 3 møller samlet, idet Miljøministeriet ikke fremover ønsker
enkeltstående, store vindmøller i landskabet. På baggrund af den screening vurderede Køge byråd: ”
at det ikke vil være hensigtsmæssigt at opstille møller på land i Køge Kommune”. – og, at byrådet ville
tage initiativ til en dialog med staten om opstilling af vindmøller i Køge Bugt ud for Køge. – Det
undrer derfor, at man alligevel har fundet mulighed for at placere 2-3 møller ved Juellund.
Det fremgår af teksten i planstrategi 2016, ”at der allerede foreligger konkrete screeninger for mulige
vindmølleplaceringer, som indikerer, at det er vanskeligt at finde egnede placeringer til vindmøller i
Køge kommune.” – Det fremgår dog også, at man vil gå videre med planlægningen, hvis der kan
findes den nødvendige plads og lokalbefolkningen støttet op om projektet.
Det område der er udpeget har følgende konkrete forhold imod sig:
•
•
•
•
•

Placering i særligt værdifuldt landbrugsområde.
Placering i område med kulturhistorisk bevaringsværdi.
Placering tæt på fredet fortidsminde og indenfor areal udpeget som kulturarv.
Området grænser op til skovbyggelinie og ligger mellem 2 områder der er udpeget med
bevaringsværdigt landskab. Desuden ligger arealet tæt på økologisk forbindelse.
Ejendommen matr. nr. 1af Juellund Hgd., Vollerslev, Slimmingevej 34 er i BBR registreret som
beboelse og erhvervsejendom. Da ejendommen er registreret som beboelse, skal
afstandskravet på 4 x 150 m fra vindmølle til beboelse overholdes. Der er imidlertid knapt
500 m fra ejendommen til vindmøllerne.
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Kommunens egne tidligere vurderinger samt den konkrete udpegning viser med al tydelighed, at det
ikke er oplagt at finde placeringer til vindmøller i Køge kommune på landjorden.
Det er vanskeligt at se, hvilken lokal opbakning et evt. fremtidig vindmølleprojekt på Juellund vil få.
Vi skal bede om, at der tilsendes høringssvar til Tina og Klaus Petersen.

Med venlig hilsen
Piil Krogsgaard
Miljøkonsulent
Tlf.: 5786 5321
Mobil: 4040 5523
Mail: pkr@vkst.dk
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
19. september 2018 13:59
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Indsigelse

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Hella V Helvig Jensen [mailto:HVHJ@KVUC.DK]
Sendt: 19. september 2018 13:29
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse
Vi ønsker ikke at Køge Kommune sætter landvindmøller op. De påvirkninger det har på vores kommune og alle de
personer der bor tæt på, skal man være yderes opmærksom på.
Man bør arbejde på havvindmøller og købe sig ind der.
I forhold til grønenergi, bør man undersøge andre muligheder
Med venlig hilsen
Hella V Helvig Jensen
Jens Jørgensen
Odinsvej 2
4600 Køge
Med venlig hilsen/kind regards
Hella Helvig Jensen
Sekretariatschef
Vognmagergade 8, 1120 København K.
Sankt Petri Passage 1, 1165 København K.
D: 82 32 66 37
1

Mob: 30 84 43 37
hvhj@kvuc.dk
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
19. september 2018 13:56
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: KP17
Indsigelser mod vindmøller ved juellund.docx

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: annitha johansson [mailto:munkholm2010@live.dk]
Sendt: 19. september 2018 13:17
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: KP17
Hej
Se vedhæftet indsigelse mod opsætning af vindmøller ved Juellund.
Mvh
Annitha M Johansson
Slimmingevej 29
Få Outlook til iOS

1

September 2018

Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:
•

Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og
skæmme det smukke åbne landskab.

•

Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området.

•

Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.

•

Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress,
søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør
sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af nye møller undgås.

•

Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.

•

Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.

•

Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.

•

Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området
med de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.
Det er bonde fangeri, havde jeg vis at der skulle bygges vindmøller op indenfor 1200m havde
jeg bestem ikke købt min lille gård. Øv Øv
Det vil være et tilbage slag for bestanden af vores havørne som har rede nær marken vor
vindmøllerne skal opsættes og general ødelæggelse af naturen i vores nærområde.

•
•
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Hermed et høringssvar fra os på Ryeskovvej 18.
Ikke overraskende, har vi valgt blot, at kommentere på prioriteringen (eller mangel på samme) af omfartsvejen i
Borup.
I kommuneplanen er der kun afsat 3,7 mio kr til omfartsvejen, hvilket vi jo alle godt ved, ikke rækker til meget andet,
end en lang indkørsel til de nye udstykninger. Nytilflyttere til Borup burde jo være positivt, men det er efterhånden
svært, at blive ved at finde det brede smil frem, da flere indbyggere også er ensbetydende med mere trafik og vi er
nogen, der er rigeligt belastede i forvejen med over 4500 hurtigtkørende biler/døgnet på en smal byvej med 50 kmt
zone, som kun sjældent overholdes. Det burde være naturligt, at med indbyggervækst, følger også infrastruktur.
Udover, at det er med livet som indsats, hver gang vi skal ind og ud af vores indkørsler, eller hvis vi vil krydse vejen
for at gå en tur i vores dejlige skov, så er det fuldstændigt uforsvarligt, at mange af skolens børn skal færdes på den
dagligt, når de skal til idræt ovre i hallen (se vedhæftede) Daginstitutionen Olympen, fitnesscenter, idrætsforeninger
og naturskolen, holder ligeledes til lige ved den vej, hvor der i øvrigt kun er fortov på den ene side og ingen cykelsti,
så mange børn får besked på, at cykle på fortovet, hvilket man, med forældreøjne, jo godt forstår, men det er farligt,
når der pludseligt og mod forventning, kommer et barn susende på fortovet, når man er ved at bakke ud af
indkørslen, de kommer hurtigt og ses ikke altid bag ved hækken eller stakittet.
Jeg savner, i den grad, formuleringer i kommuneplanen, der garanterer os den fulde omfartsvej, der er lige rigeligt
“muligt”, “på sigt” og “hvis” og man bliver bekymret for, om vi, IGEN, bliver nedprioriteret. Jeg vil blot, endnu
engang, appellere til, at man får den omfartsvej lavet i sin fulde længe, på én gang og snarest.
Tilsidst vil jeg bede jer om, at se vedhæftede skriv fra Borup skoles leder.
Mvh
1

Diana Chabert
Ryeskovvej 18
4140 Borup

2

Returadresse:
Borup Skole
Hovedgaden 39
4140 Borup

Til rette vedkommende

Dato September 2018

Sagsnummer

Borup Skole

Hovedgaden 39
4140 Borup

Trafikforhold for Borup Skoles elever

www.borupskole.dk

Omfartsvej

Tlf. 57 56 16 00

Hver skoledag skal mellem 50 og 150 elever fra Borup Skole til idræt i
Borup Hallen.

Kontakt:
Jakob Dalgas
Direkte tlf. 57 56 16 03
Mail:
Jakob.Dalgas@koege.dk

Eleverne går og cykler de ca. 800 meter fra Borup Skole til idrætsanlægget
langs hovedgaden.
Der er en voldsom trafik med såvel almindelige personbiler som tungere
køretøjer på dette vejstykke.
Hvis en del af denne trafik kunne ledes udenom dette vejstykke via en
omfartsvej, vil det klart være til gavn for trafiksikkerheden for
skolebørnene.
Borup Skole kan derfor varmt anbefale, at der laves en omfartsvej.

Venlig hilsen
Jakob Dalgas Rasmussen
Skoleleder
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Hermed fremsendes indsigelse til kommuneplan 2017 mod opsætning af vindmøller ved Juellund.
Se vedhæftede dokument.

-Med venlig Hilsen
Ulrik & Camilla Sejersdal Nielsen
Druestrupvej 24
4682 Tureby
Mobil nr. 4063 7298
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Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge
September 2018

Indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund
Vores indsigelse omhandler følgende punkter:
 Skyggekast.
Møllerne ønskes opsat i område vest-nordvest ift. vores ejendom. I månederne juni-august, vil
skyggekastet blive voldsomt, da møllerne vil være placeret præcis i solnedgangen. Antallet at timer med
skyggekast vil langt overstige 10 timer pr. år.
 Støj.
Møllerne udsender støj og lavfrekvent støj som ikke hører hjemme på landet. Både mennesker og dyr vil
lide under denne. Endvidere påviser flere forskere sammenhæng mellem lavfrekvent støj og
stressrelaterede sygdomme.
 Ødelæggende for landskabet.
Vi har en helt speciel natur i området omkring Juellund. I kommuneplanen er området endvidere
udpeget som henholdsvis bevaringsværdigt og særligt bevaringsværdigt. 150 meter høje vindmøller har
så dominerende en effekt at landskabsbilledet og de kulturmæssige udtryk, vil blive voldsomt påvirket.
 Forringelse af ejendomsværdi
Alle steder hvor der sættes møller op, er det påvist at ejendomsværdien påvirkes voldsomt. Der er ved
Tureby møllerne eksempler på at ejendomsværdien er faldet 5 gange mere en den erstatning som er
givet i forbindelse med opsætning af møllerne. Generne tager ligeledes udgangspunkt i beregninger og
ikke de faktiske forhold.
 Manglende opbakning i lokalbefolkningen
Det er beskrevet i reglerne for opsætning af vindmøller i det åbne land at der skal søges opbakning hos
den lokalbefolkning som skal leve med møllerne. Dette har man bevist undladt fra både kommunens og
investors side. Opbakningen er stort set ikke eksisterende, mens modstanden er enorm. Man bør og skal
udvise respekt for de lokale borgere, hvis liv og hverdag man ønsker at påvirke i så voldsom en grad.
 Energiforlig
Folketinget har før sommerferien indgået at energiforlig med samtlige partiers deltagelse. Her beskrives
det at antallet af landvindmøller skal halveres og at havvindmøller skal opprioriteres. Kommunens ønske
om at opsætte op til 9 landvindmøller, er slet ikke i tråd med ønsket fra staten.
Venlig hilsen
Ulrik & Camilla Sejersdal Nielsen
Druestrupvej 24
4682 Tureby
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Jeg fremsender hermed Bydelsforeningen Søndre Havns kommentarer til det fremlagte forslag til
kommuneplan 2017.

Med venlig hilsen

Carsten Munk Mejer
Formand for Bydelsforeningen Søndre Havn
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Køge Kommune
Rådhuset
Torvet 1
4600 Køge

19. september 2018

tmf@koege.dk
Forslag til kommuneplan 2017 – 2029.
Bydelsforeningen Søndre Havn fremsender herved sine synspunkter, kommentarer og ændringsforslag til
det af Køge Kommune fremlagte forslag til kommuneplan 2017 gældende for de næste 12 år.
Indledningsvis skal kommunen have ros for at have fremlagt et gennemarbejdet og visionært udkast til en
kommuneplan på knap 300 sider. Bydelsforeningens kommentarer og ændringsforslag skal derfor opfattes
som et positivt bidrag til det fremlagte forslag, hvor vi specifikt mener, at vi kan forbedre
kommuneplanforslaget for så vidt angår Søndre Havn.
Generelt:
Bydelsforeningen foreslår, at Søndre Havn udskilles fra begrebet ”Køge Midtby”, da løsningerne for
henholdsvis ”centrum” af Køge og Søndre Havn bedst fastlægges individuelt for de to bydele. Den centrale
del af Køge består i al væsentlighed af den gamle middelalderby, hvorimod Søndre Havn først er en bydel,
der skal skabes og udvikles over de næste 10-15 år på et udtjent industriområde. Bydelsforeningen kunne
derfor forestille sig, at kommunen udviklede individuelle rammer for den fremtidige udvikling af de to
lokalområder.
Trafikanlæg:
Bydelsforeningen hilser det velkomment, at kommuneplanforslaget arbejder med en udvidelse af
klapbroen på Carlsensvej til to kørebaner til at klare den fremtidige kraftigt forøgede trafik på Søndre Havn
samt en dobbeltrettet cykelsti. For så vidt angår den dobbeltrettede cykelsti over klapbroen, har
Bydelsforeningen et ønske om, at den dobbeltrettede cykelsti samtænkes og forbindes med underføringen
under jernbanen og forbindes med de fremtidige almindinger mellem boligkarrerne og den sydlige mole.
Ønske scenariet er et sammenhængende lokalt cykelsti-system på Søndre Havn, som er forbundet med
Køge Centrum.
Bydelsforeningen hilser det ligeledes velkomment, at der i kommuneplanforslaget arbejdes med mulighed
for reservation af jord til anlæg af en fremtidig underjordisk vejforbindelse mellem Fændediget og
Toldbodvej.
Dagligvarebutikker:
Bydelsforeningen ønsker, at der bliver placeret flere dagligvarebutikker på Søndre Havn, da området alene
har en Nettobutik placeret på Toldbodvej, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at betjene en bydel, der
færdigudbygget vil bestå af ca. 4.000 beboere. I de fremtidige byggetilladelser for Søndre Havn bør der
derfor indtænkes anlæg af yderligere dagligvarebutikker.
Parkering:
Bydelsforeningen ønsker at henlede byrådets opmærksomhed på både de aktuelle som fremtidige
parkeringsproblemer på Søndre Havn. Bydelsforeningen ønsker en grøn og bæredygtig bydel, uden

luftforurening forårsaget af cirkulerende biler på jagt efter en P-plads. Bydelsforeningen oplever allerede
nu en betydelig mængde af ulovligt parkerede biler på strandengen, fordelingsvejen Strandpromenaden og
boligvejen ”Ved Engen” på grund af for få parkeringspladser under boligkarrerne.
Fastsættelse af principper for implementering af betalingsparkering:
Beboere på Søndre Havn, der i dag ikke har kunnet tilkøbe/leje en parkeringsplads under deres karrebolig
eller har to biler, har ikke mulighed for at erhverve en beboerlicens til 350 kr. pr. år, men er henvist til at
betale 2.000 kr. pr. år. Bydelsforeningen ønsker, at beboerne på Søndre Havn ligestilles med øvrige borgere
i kommunen, som ikke har adgang til egen parkeringsplads eller parkeringsplads i P-hus.
Cirkusgrunden:
Bydelsforeningen hilser det velkomment, at kommuneplanforslaget åbner op for en overførsel af
Cirkusgrunden fra landzone til byzone. Bydelsforeningen skal allerede nu henstille til byrådet, at man i
forbindelse med overførslen af Cirkusgrunden til byzone indtænker begrænsninger i mulige fremtidige
udnyttelsesmuligheder for Cirkusgrunden. Bydelsforeningen ønsker, at der alene gives mulighed for
opførelse af bygninger i ét plan. Bydelsforeningen skal i den forbindelse pege på muligheder i form af anlæg
af et underjordisk P-hus samt et overjordisk helsecenter i ét plan med klinikker for læge-, tandlæge-,
fysioterapi m.v. Det resterende areal på Cirkusgrunden bør omdannes til Søndre Havns grønne plet med
stier, bænke og beplantning.
Vindmøller:
Kommuneplanforslaget har udpeget henholdsvis Nordre og Søndre mole som interesseområde for
opstilling af 4 store vindmøller med en totalhøjde på 150 meter. Bydelsforeningen er som udgangspunkt
positiv indstillet overfor vindkraft, men tager afstand fra en placering af vindmøller på Søndre Mole, da det
vil have en væsentlig visuel indvirkning på kystlandskabet og Søndre Havn. En afstand på kun 600 meter fra
nærmeste bebyggelse vil skæmme området, ligesom området potentielt vil blive påvirket af støj og
skyggevirkning/reflekser fra rotorvingerne. Bydelsforeningen skal opfordre Køge byråd til at tænke
alternativt og tilkøbe sig vindmøllestrøm fra eksisterende havbaserede vindmølleparker. Sekundært at
vindmøllerne ikke placeres på land eller på moler, men placeres ude i Køge Bugt, hvis dette er muligt. Hvis
de to førstnævnte muligheder ikke er realiserbare, ønsker Bydelsforeningen, at man så alene placerer
vindmoler på Nordre mole ved industrihavnen, hvor generne for beboere er mindst mulig.
Bydelsforeningen frygter ligeledes, at fremtidige boligprojekter kan blive vanskeligere at sælge, hvis
havudsigten, som et afgørende parameter, bliver spoleret af gigantiske vindmøller.
Klimasikring ved anlægsopgaver:
Søndre Havn er projekteret med lokal afledt regnvand (LAR), hvor regnvandet fra karreboligernes tage kan
udledes direkte til strandengen. Bydelsforeningen opfordrer kommunen til at udvikle innovative ideer i
forhold til genanvendelse af det rene regnvand fra tagene. Dette kunne være genanvendelse af regnvandet
som vandingsvand for træer og buske i boligkarreerne og almindingerne eller som skyllevand i toiletter.
Man kunne også undersøge mulighederne for anlæg af et simpelt bilvaskeanlæg på Søndre Havn baseret på
regnvand eller opstilling af et regnvandsbaseret bruseanlæg for badegæsterne på Søndre Strand.

Med venlig hilsen
Bydelsforeningen Søndre Havn
Carsten Munk Mejer
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Kære Køge Kommune,
I forbindelse med beslutning om, at placere 2-3 vindmøller i området ved Juellund,
håber jeg virkelig – at alle os i området bliver hørt.
1

At opsætte vindmøller her – vil på alle måder ødelægge området.
Vi er alle glade for vores respektive udsigter – for vores skønne natur,
som for lov at leve og udvikle sig i fred og ro.
For mit vedkommende er jeg absolut den, som vil lide det største tab,
når vi taler om fred, ro og udsigt. Jeg er nabo til Juellund og den første vindmølle
vil skulle opføres nærmest i min baghave. En mark med en i forvejen kæmpe elmast
og vindmøller er ikke just en lykkelig tanke.
Støjen – som man siger – ligger i lavfrekvensområdet – er 100% hæslig. Det er yderst
invaliderende
at skulle leve med den støj– i en hverdag – i døgnets 24 timer.
De 3 familier jeg kender som bor tæt på vindmøller, er alle påvirket af møllerne.
Håber at man kan finde en andet sted at placere disse vindmøller.
Vi allesammen vil jo gerne være med på den grønne bølge, men ingen
vil have dem placeret i baghaven ;-)
Disse møller burde kunne placeres i havet – eller måske langs motorvejen.

De bedste hilsner
Zofja Helle Bonde
Slimmingevej 32
4100 Ringsted
Mobile: +45 2712 3909
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Hermed sendes høringssvar til Køge kommuneplan 2017 fra Assendrup landsby. Vi håber at den vil blive
læst og taget til efterretning.
På vegne af Assendrup landsby
Charlotte Hoeg Thygesen

1

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
20. september 2018 10:06
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: MRK.: KP17, Vedr. mulighed for opstilling af vindmøller ved Juellund
Indsigelse Køge Kommune.docx

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: buttgenbach@privatmail.dk [mailto:buttgenbach@privatmail.dk]
Sendt: 19. september 2018 16:05
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: MRK.: KP17, Vedr. mulighed for opstilling af vindmøller ved Juellund

Til Køge Kommune,
Jeg sender vedhæftet min indsigelse mod forslag i KP17 vedr. mulighed for opstilling af vindmøller ved
Juellund.

Med Venlig hilsen

Camilla Büttgenbach
Ejetoften 7
4632 Bjæverskov
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Sendt fra min Jubii Mail
Jubii Mail har eksisteret i 20 år og er en af Danmarks største mail-udbydere med over 150.000 brugere. Jubii Mail er et 100% dansk produkt med
både support og hosting i Danmark. Vi sætter en ære i at levere en personlig kvalitets-mail til både private og foreninger - og med knap 150
domænenavne tør vi godt love, at vi også har en personlig email-adresse til dig. Klik her - opret Jubii Mail.
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Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Bjæverskov d. 19Sep2018

Vedr. forslag til Kommuneplan 2017: Afsnit om mulighed for opstilling af vindmøller ved Juellund
Der gøres med denne skrivelse indsigelse mod muligheden for opstilling af vindmøller ved Juellund
-

Naboskab til vindmøller udgør en sundhedsrisiko

-

Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og -ledninger

-

Køge Kommune bør støtte det nyligt vedtagne energiforligs højt prioriterede hensigt om, at halvere
antallet af landvindmøller

-

En stor del af ejendommene i området vil få fri udsyn til møllerne og vil endvidere blive påvirket af
støjgener samt skyggekast. Dermed risikeres en betydelig værdiforringelse af ejendommene, samt
en forringelse af salgsmuligheden.

-

Vindmøller på ca. 150m vil skæmme det smukke åbne landskab

-

I henhold til planen er Lidemark, Vollerslev og Druestrup/Ødemark bevaringsværdige landsbyer,
hvor landsbypræget vil være truet af møllernes tilstedeværelse og dominans.

-

Køge Museum har tidligere (år 1999/2000) gjort indsigelse mod et tilsvarende projekt (under
Skovbo Kommune) og henviste til, at området er særligt bevaringsværdigt og sårbart over for
udviskning af de mange bevaringsværdige kulturspor.

-

Køge Kommune bør beskytte natur- og kulturhistoriske værdier i området, som
Kommuneplanforslaget lægger op til

-

Køge Kommune bør tilgodese egne borgere, der har valgt at bosætte sig i området, med de
værdier, som det byder på.

Med venlig hilsen
Camilla Büttgenbach
Ejetoften 7
4632 Bjæverskov
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Vi vil gerne foreslå at der i Kommuneplan 2017 for Køge Kommune tilføjes en fuld eller delvis
genetablering af kirkestien mellem Vemmedrup og Lidemark, som en del at kommunes rekreative stinet.
Vedhæftet er en pdf af kort fra 1952, hvor stien er markeret.
Resterne af kirkestien findes stadig i Vemmedrup, mellem Vemmedrupvej 115 og 117. I den oprindelige
udstykning af Vemmedrup by, tog man i planlægningen af stisystemet hensyn til denne kirkesti. Men den
er desværre, som utallige andre gamle offentlige kirkestier, forsvundet i diverse grundejeres og
landmænds indragelse af jorden.
Denne glemte kirkesti kunne blive en naturlig forlængelse af Køge Å-stien og vil give Vemmedrups borgere,
og specielt børn og unge en sikker adgang til det store skov-område Lellinge Frihed. I dag er man nødsaget
til at krydse den stadig voldsomt trafikerede Ringstedvej, for at kunne komme i skoven (Skovhus Vænget).
Med de mange positive tiltag der er sket i Vemmedrup de sidste par år, tror jeg at en genetablering af
kirkestien vil gøre Vemmedrup til et endnu mere attraktivt område for børnefamilier og andre, som gerne
vil nyde naturen.
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Jeg håber Køge Kommune vil tage dette forslag med videre og undertegnede står naturligvis til rådighed
for uddybende kommentarer.
Med venlig hilsen
Dorthe Ryge Andersson (sommerhus på Bjørnestien 18, 4140 Borup)
Valdemarsgade 79, 1. tv.
1665 København V
Tlf. 2689 4422
og
Karen og Bent Andersson
Vemmedrupvej 143
4632 Bjæverskov
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--Med venlig hilsen.
Henrik Lundager Hansen
Vollerslevvej 36A
4100 Ringsted
Mobil nr: 23313328
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Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Mail: tmf@koege.dk - Emne: KP17

Dato: 13/9-2018

Ang.: Indsigelse til Kommuneplan 2017 – opsætning af vindmøller på Juellund.
Store vindmøller hører på ingen måde hjemme i Køge kommune.
Som beskrevet i Kommune Planen 2013: Der er screenet for møller med totalhøjde fra 120 til 150 meter, dvs. med
afstandskrav på 5-600 meter til nærmeste bolig. På den baggrund vurderer Køge byråd, at det ikke vil være
hensigtsmæssigt at opstille møller på land i Køge Kommune. Jeg er af samme mening, og forstår ikke hvorfor
kommunen har ændret mening!
Da området ved Juellund ligger tæt på både skov og levende hegn, vil der være stor sandsynlighed for, at der er
flagermus, som kan blive påvirket af møllerne.
I kommuneplansforslaget er området omkring Juellund Hovedgård udlagt til ”Bevaringsværdigt Kulturmiljø”. Jeg
forstår ikke, at man forslår møller i sådan bevaringsværdigt miljø!
I Køge Kommunes Miljøvurdering 2017 står følgende: Placering af vindmøller i det åbne land vil have indvirkning på
både det nære og fjernere omgivende landskab. Desuden vil vindmøllerne give skyggekast mod omgivelserne.
Området ved Juellund ligger ca. 400 meter nord for Ringsbjerg-Gørslev området, der er udpeget med landskabelige
værdier, og vindmølleområdet må derfor forventes at have betydning for oplevelsen af dette område.
Jeg er meget bekymret for den sundhedsrisiko så store møller udgør. Kræftens Bekæmpelse er i gang med at
undersøge risikoen på den lange bane, og jeg er helt sikker på at det har bekostninger at bo ved så store møller. Jeg
henstiller på det kraftigste til at Køge kommune tænker sig om, det kan blive dyrt på den lange bane!
Jeg henviser i øvrigt til den nyligt vedtaget Energiaftale 2018, hvor der er enighed om at antallet af landvindmøller skal
reduceres betydeligt. Konkret er parterne enige om, at antallet af landvindmøller skal mere end halveres. Det
indebærer, at antallet af landvindmøller reduceres fra de nuværende ca. 4.300 til et loft på 1.850 i 2030. SÅ jeg ser
ingen mening med at i gangsætte nye projekter.
Min ejendom får frit udsyn til møllerne og vil endvidere blive påvirket af støjgener og skyggekast. Dermed risikeres en
betydelig værdiforringelse af ejendommene og forringelse af salgsmuligheden.
Det er vanskeligt at se, at et sådan projekt kan få den ønskede naboopbakning.

Med Venlig Hilsen

Henrik Lundager Hansen
Vollerslevvej 36A,
4100 Ringsted
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Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
tmf@koege.dk
Emne: KP17 (Kommuneplan 17)

Vi gør hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund
Begrundelse:
•
•
•
•

Vi har valgt at bosætte os på Druestrupvej pga den særlige og utrolige smukke natur, den
landelige idyl og især stilheden.
Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og skæmme
det smukke åbne landskab og ødelægge hele vores oplevelse af området.
Med omkring 600 meter fra vores grund til forslået vindmølle område vil støj og skyggekast med
sikkerhed have stor negativ indflydelse på vores daglig dag, ligesom vores hestehold
vil blive stress påvirket.
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•

•
•
•
•
•

•

Vores ejendom vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge. Vi har talt med flere
ejendomsmæglere der alle oplyser at ejendomsværdien på vores ejendom vil falder over 1 mio.
såfremt vindmøller placeres som angivet.
Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress,
søvnproblemer, hjerte- karsygdomme).
Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.
Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.
Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg om at bosætte sig i området med
de enestående og attraktive værdier.
Direktør for Juellund Landbrug udtrykker at de ikke selv ønsker vindmøller i umiddelbar nærhed
af Giesegaard gods, da de jo skal tænke på deres lejere (som er i Ringsted Kommune) – så man er
fuldstændige ligeglade med os borger i Køge Kommune (Jacob Skjødt Nielsen du har deltaget i
debatten).
Vindmøller hører til på havet, Køge Kommune må kunne lave bedre og mere innovative
løsningsforslag som er mere langsigtet.

Billede er taget fra vores terrasse med direkte udsigt til vindmølleområdet, udover støj og værdiforringelse, vil vi også få
voldsomt skyggekast.

Med venlig hilsen
Henrik Christiansen
Druestrupvej 12
4632 Bjæverskov
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Hermed indsigelse til “forslag til Kommuneplan 2017”
Mvh Peter König
Højdevej 2
4600 Køge
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Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Emne
Indsigelse til Kommuneplan 2017

Køge den 19. September 2018

1. Hermed indsigelse imod forslag til kommuneplan 2017, omhandlende manglende
byudvikling på matriklen Højdevej 2, 4600 Køge
2. Teknik og Miljøudvalget besluttede ved mødet den 8. oktober 2015, at muligheden
bør undersøges for at indføje ejendommen Højdevej 2, 4600 Køge som en del af
bybåndet.
3. Køge Kommune har i forbindelse med at revidere Kommuneplan 2013 undersøgt en
lang række byudviklingsmuligheder, herunder Højdevej 2. Økonomiudvalget har ved
møde den 12. September 2017 behandlet drøftelser vedrørende nye
udviklingsområder i Kommuneplan 2017.
4. Planafdelingen oplyser den 23. maj 2018, ”vi har undersøgt mange store og små
arealer – både i relation til kommunens ønsker til at ændre statens Fingerplan, og til
ændringer i kommuneplanen”. De oplyser også, at matriklen ikke er kommet med i
det nye forslag til kommuneplan.
5. Motivation for byudvikling af matriklen Højdevej 2, 4600 Køge er begrundet i:
a. Matriklen ligger indeklemt mellem byzone, rekreativt område og jernbane, og
derfor kan matriklen naturligt indføjes som en del af bybåndet – derved vil der
være en klar og permanent opdeling mellem land- og byzone, via adskillelsen af
jernbanen.
b. Matriklen er på 22.500 m2. og det vurderes, at der kan udstykkes 16-20
parceller alt efter grundstørrelse.
c. Der er tilbage i 90’erne indlagt en kloakhovedledning, tværs igennem matriklen
fra nordøst til sydvest. Alle faciliteter fra byzone forefindes på matriklen.
d. Nuværende til- og adgangsveje vurderes at kunne absorberer 16-20 parceller.
Alternativt kunne der etableres adgangsvej fra rundkørslen på Vordingborgvej.

e. Matriklen benyttes ikke til land-, skov- eller gartnerivirksomhed i dag, og det vil
nok ikke være hensigtsmæssigt at starte en svineproduktion op.
f. Hvis intentionerne om en togstation Hastrup Ø bliver gennemført, så er en
frivillig byudvikling at foretrække - frem for en evt. fremtidig ekspropriation af
matriklen. Derfor denne officielle indsigelse.

Skarp adskillelse mellem land- og byzone

Matriklen indeklemt mellem byzone, rekreativt område og jernbane

Matriklen set med den sorte ring. Tæt på indkøbscenter, busforbindelser og skoler. Infrastrukturen ok.

6. Byrådet anmodes om, at indfører matriklen Højdevej 2, 4600 Køge i
Kommuneplan 2017 som byzone i forbindelse med byudvikling, og derved få en
sund og bæredygtig udvikling af området Hastrup øst / Køge syd.
Med venlig hilsen
Peter König
Højdevej 2
4600 Køge
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19. September 2018

Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af
vindmøller ved Juellund.
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Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:
• Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand og dominere og skæmme det smukke åbne landskab.
• Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området.
• Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.
• Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko
(eksempelvis stress, søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der
foreligger en veldokumenteret afvisning, bør sikkerhedsprincippet gælde
og opførelse af nye møller undgås.
• Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og –
ledninger.
• Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at
beskytte natur- og kulturhistoriske værdier i området.
• Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår,
at antallet af landvindmøller skal halveres.
• Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at
bosætte sig i området med de enestående og attraktive værdier, som det
frembyder.

Med venlig hilsen

Navn: Nønne Sizze Møller
2

Adresse: Lidemarksvej 59, 4632 Bjæverskov

Venlig hilsen
Sizze Møller
Tlf. 30841733
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Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:
•
Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand
- og dominere og skæmme det smukke åbne landskab.
•
Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området.
•
Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.
•
Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko
(eksempelvis stress, søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret
afvisning, bør sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af nye møller undgås.
•
Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og –
ledninger.
•
Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at
beskytte natur- og kulturhistoriske værdier i området.
1

•
Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det
fremgår, at antallet af landvindmøller skal halveres.
•
Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at
bosætte sig i området med de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.

Med venlig hilsen
Navn:
Viktoria Milton
Adresse:
Skovbovej 93, 4632 Bjæverskov
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Høj
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Vedlagt fremsendes indsigelse mod bygning af vindmøller på Juellunds jorder.
Med venlig hilsen
Tina & Johnny Kofod
Druestrupvej 8
4632 Bjæverskov
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necessarily represent those of Specsavers. Although this e-mail and any attachments are believed to be virus free, email communications are not 100% secure and Specsavers makes no warranty that this message is secure or virus
free. Nothing in this transmission shall or shall be deemed to constitute an offer or acceptance of an offer or
otherwise have the effect of forming a contract by electronic communication. Your name and address may be stored
to facilitate communication.

1

September 2018
Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:
•

Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og
skæmme det smukke åbne landskab.

•

Støj og skyggekast vil genere beboere i området.

•

Ejendomme vil tabe markant i værdi og blive vanskeligere at sælge, nogle vil endda blive
teknisk insolvente.

•

Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress,
søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør
sikkerheds- og forsigtighedsprincippet gælde og opførelsen af nye møller helt undgås.

•

Fuglelivet vil blive påvirket i høj grad af de store vindmøller. Her på vejen ses både havørne
og den røde glente.

•

Flagermus er et fredet dyr. I vores område har vi mange flagermus. Vindmøller påvirkning af
flagermus skal undersøges, for at sikre, at de truede dyrearter ikke uddør.

•

Det udpegede område (længst væk i Køge Kommune) er i forvejen belastet af
højspændingsmaster og – ledninger. Der er tale om, at vi også skal have en omfartsvej. Hvor
meget skal dette område udsættes for?

•

Møllerne strider klart imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.

•

I en nylig kendelse omkring landzonetilladelse på en ejendom på Druestrupvej, har kommunen
skrevet følgende:
I Køge Kommuneplan 2013 er området udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø,
som er sårbart over for til- og ombygninger der ikke i stil og materialevalg harmonerer med
lokal byggeskik.

•

Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.

•

Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området
med de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.

Med venlig hilsen
Navn: Tina Kofod & Johnny Kofod
Adresse: Druestrupvej 8. 4632 Bjæverskov
Email: 3552tina@gmail.com & johnny.kofod@philips.com

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
20. september 2018 10:15
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Forslag til Kommuneplan 2017 - høringssvar
Kj_KP 2017_Høringssvar_2018-09-18.pdf

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Jesper Olsen [DSB] [mailto:jesper@dsb.dk]
Sendt: 20. september 2018 07:43
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Forslag til Kommuneplan 2017 - høringssvar
Til Køge Kommune:
Vedhæftet DSB’s bemærkninger til forslaget til Kommuneplan 2017.
Med venlig hilsen
Jesper Olsen
Ingeniør

Økonomi, DSB Ejendomme, Telegade 2, 2630 Taastrup,
Mobil 24682128, E-mail jesper@dsb.dk
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
20. september 2018 10:16
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Indsigelse af vindmøller ved Juellund
SScan fra N18091909190.pdf

Prioritet:

Høj

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: 3 - Fællespostkasse Byrådssekretariatet
Sendt: 20. september 2018 07:45
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune <raadhus@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse af vindmøller ved Juellund
Prioritet: Høj
Videresendt fra fællespostkassen Byrådssekretariatet.
Annette Kristensen
Sekretariatsmedarbejder
Sekretariat og analyse
Kultur- og Økonomiforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 25
annette.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

1

Fra: Lars Stub [mailto:ls@neff.dk]
Sendt: 19. september 2018 22:10
Til: 3 - Fællespostkasse Byrådssekretariatet <Byradssekretariatet@koege.dk>
Emne: Indsigelse af vindmøller ved Juellund
Prioritet: Høj
Kære Køge kommune,
Hermed vedlægges indsigelse af vindmøller ved Juellund.
Med venlig hilsen
Lars Stub
Druestrupvej 21
4682 Tuireby
Mobil 40533539
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
20. september 2018 10:17
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Indsigelse af vindmøller ved Juellund
SScan fra N18091909591.pdf

Prioritet:

Høj

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: 3 - Fællespostkasse Byrådssekretariatet
Sendt: 20. september 2018 07:47
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Byrådssekretariatet <Byradssekretariatet@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse af vindmøller ved Juellund
Prioritet: Høj
Videresendt fra fællespostkassen Byrådssekretariatet.
Annette Kristensen
Sekretariatsmedarbejder
Sekretariat og analyse
Kultur- og Økonomiforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 25
annette.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

1

Fra: Lars Stub [mailto:ls@neff.dk]
Sendt: 19. september 2018 22:07
Til: 3 - Fællespostkasse Byrådssekretariatet <Byradssekretariatet@koege.dk>
Emne: Indsigelse af vindmøller ved Juellund
Prioritet: Høj
Kære Køge kommune,
Hermed vedlægges indsigelse af vindmøller ved Juellund.
Med venlig hilsen
Lars Stub
Druestrupvej 21
4682 Tuireby
Mobil 40533539

2

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
20. september 2018 10:20
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: KP17 Indsigelse mod vindmøller ved Juellund

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Britt Bathum [mailto:britt.bathum@gmail.com]
Sendt: 20. september 2018 08:28
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: KP17 Indsigelse mod vindmøller ved Juellund
Jeg vil hermed gerne gøre indsigelse mod opførelse af vindmøller ved Juellund.
Jeg er imod opstilling af vindmøllerne fordi :
- At vi har den smukkeste natur omkring os med et utroligt rigt dyreliv, som i den grad vil blive påvirket og forstyrret
af vindmøllerne. Hermed både den støj og skyggekast som de udsender.
- Vindmøllerne vil få husene til at falde i værdi, da vindmøllernes tilstedeværelse påvirker huspriserne negativt.
- Vindmøllerne udsender en støj og kaster skygger som er til gene for beboerne omkring dem og påvirker beboernes
livskvalitet 24/7.
- Tidligere er selv samme område blevet vurderet for "vindfattigt" i forhold til at møllerne har optimal ydelse samt at
det ville påvirke dyrelivet for kraftigt med deres tilstedeværelse. Det er påfaldende, at man så igen forsøger at
opstille dem i samme område, når hverken vindforhold eller dyreliv har forandret sig.
- Vindmøller vil dominere landskabets udsigt negativt.
- Grøn energi er vigtigt, men en solcellemark. som den nær Herfølge er klart at foretrække.
Med venlig hilsen
1

Britt Bathum
Ejetoften 22
4632 Bjæverskov

2

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
20. september 2018 10:21
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Høringssvar til KP 17
Høringssvar_Indsigelse mod vindmøller i Køge_BS.pdf; ATT00001.htm

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Bodil Sø [mailto:bodil-soe@privat.dk]
Sendt: 20. september 2018 08:33
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Høringssvar til KP 17
Til Køge kommune
Torvet 1, 4600 Køge
Hermed mit høringsvar til Køge Kommuneplan 2017 vedhæftet som pdf-fil.
Med venlig hilsen
Bodil Sø
Vedskøllevej 33
4600 Køge
Mail bodil-soe@privat.dk

1

Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge

20. september 2018

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af områder til vindmøller i Køge Kommune.

Høringssvar: Indsigelse mod opstilling af vindmøller i Køge Kommune
• Opstilling af Vindmøller på 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og
skæmme såvel Køge Bys silhuet, landdistrikter, det åbne landskab, kulturlandskaber og naturen, også
set fra havsiden.
• Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området, og ødelægge oplevelsen af at være udendørs
omkring sin bolig og i det åbne landskab.
• Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge, særlig i landområderne, og være med til at
skævvride udviklingen i Køge Kommunes landdistrikter.
• Der er store økonomiske interesser forbundet med opsætning af de nye store vindmøller, bl.a.
indtægter for udleje af ’jord’ eller matrikel til vindmøllerne. Indtægter der går til alle andre end dem,
der vil være direkte påvirket som naboer. Køge Kommune vil ’nemt’ kunne opfylde sin forpligtelse om
CO2-reducering, hvis andre interessenter fx opstiller vindmøller. Derfor kan jeg være bekymret for, at
ønsket om opsætning af de nye vindmøller i højere grad er styret af andre årsager. Jeg mener, at Køge
Kommune i stedet bør finde alternativer som fx fornyet indsats på fjernevarmeområdet samt
solvarme, og evt. andre løsninger og nye teknologier.
• I Køge by, mener jeg desuden, at det strider direkte mod udviklingen af Køge Kyst, og risikerer at
underminere økonomien og den positive udvikling i Køge Kyst projektet. Jeg hører desuden, at
beboere i det nye Havblik på intet tidspunkt i købsprocessen har fået information om, at der påtænkes
at opstille vindmøller på 150 meters højde, som naboer til deres nybyggede boliger på Søndre Strand.
• Ikke mindst mener jeg, at Køge Kommunes forslag om opstilling af nye vandvindmøller direkte strider
mod den nye Energiaftale, som Regeringen og samtlige Folketingets partier indgik den 29. juni 2018,
som indebærer en massiv grøn satsning frem mod 2030. Af den nye Energiaftale fremgår det, at
antallet af landvindmøller skal halveres samt bl.a.:
• Partnerne er på den baggrund enige om, at antallet af landvindmøller skal reduceres betydeligt
over aftaleperioden og årene efter, og at fremtidig vindproduktion gradvist skal opprioriteres på
havet.
•

Konkret er partnerne enige om, at landvindmøller skal mere end halveres. Det indebærer, at
antallet af landvindmøller reduceres fra de nuværende ca. 4.300 til et loft på 1.850 i 2030.

§

Det er regeringens mål, at Danmark skal være det første land i verden, hvor havvind kan klare sig
på markedsvilkår.

Med venlig hilsen
Bodil Sø
Borger i Køge Kommune og Regionsrådsmedlem i Region Sjælland
Vedskøllevej 33
4600 Køge
Mail: bodil-soe@privat.dk

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
20. september 2018 10:24
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Indsigelse med forslag til Kommuneplan 2017
Møller indsigelse.pdf

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Børge Munk Johnsen [mailto:BMJ@sygeforsikring.dk]
Sendt: 20. september 2018 10:06
Til: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune <raadhus@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse med forslag til Kommuneplan 2017
Vedlagt fremsender jeg vedlagte begrundede indsigelse mod opstilling af møller ved Juellund.
Jeg var i tvivl om den korrekte mailadresse for denne henvendelse. Derfor cc.
Venlig hilsen
Børge Munk Johnsen

1

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Lidemark, 20. september 2018

Indsigelse mod forslag til Kommuneplan 2017
I forslaget til kommuneplan 2017 er der i afsnit 2.9 udpeget et interesseområde ved Juellund for
opstilling af 2 – 3 vindmøller på op til 150 m.
Da opstilling af vindmøller i dette område vil gøre uoprettelig skade, skal jeg herved gøre indsigelse mod denne mulighed, bl. a. begrundet i følgende forhold:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vindmøllernes placering er alt for tæt på boliger og landejendomme
Arealet er placeret kun ca. 1 km fra landsbyerne Fløjterup, Lidemark og Vollerslev. Landsbyen Druestrup og flere landejendomme er endnu tættere på.
Vindmøllerne vil således direkte berøre mindst 500 af Køges borgere i form af betydelige
gener og forhøjet risiko for sygdomme.
Vindmøllerne vil give betydelige gener for de omkringboende
Det er almindelig kendt, at vindmøller giver gener for naboer og omkringboende i et større
område bl. a. i form af lavfrekvent støj, skyggekast og solreflekser.
Især den lavfrekvente støj fra vindmøllerne er stærkt generende for naboer og omkringboende, bl. a. gennem forstyrrelser af nattesøvnen.
Støjen fra vindmøllerne vil medføre en forøget sygdomsrisiko
I lighed med trafikstøj er den enerverende lavfrekvente støj fra vindmøllerne stressfremkaldende og medfører en forhøjet risiko for forskellige former for sygdomme.
Forskning viser således, at påvirkninger fra støj giver en forøget risiko for hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk og diabetes. Sygdomme, der som bekendt kan medføre blodpropper og slagtilfælde samt en generel forkortet levetid.
Støjen fra vindmøllerne vil ødelægge områdets avlsarbejde
Flere landejendomme tæt på vindmølleplaceringen driver hesteopdræt. Det er en kendsgerning, at dyrs hørelse er markant bedre end menneskers, og de derfor er yderst følsomme over for støjpåvirkning. Støjen fra møllerne vil derfor få en yderst negativ indflydelse på dyrenes livsbetingelser og være ødelæggende for fortsat lokalt avlsarbejde.
Vindmøllernes placering vil uopretteligt ødelægge landskabelige værdier
Vindmøllerne er i kommuneplanen foreslået placeret i et område, der flere steder i samme
kommuneplan er beskrevet som et område med kulturhistoriske interesser og som særligt
bevaringsværdigt kulturmiljø.
Ifølge tidligere miljøvurderinger er området endvidere betegnet som uegnet til placering af
vindmøller.
En indsigelse fra Køge Museum mod et tidligere tilsvarende projekt henviste bl. a. til at
området er særligt bevaringsværdigt og sårbart over for udviskning af de mange bevaringsværdige kulturspor. Opstilling af vindmøller i dette område vil gøre uoprettelig skade
på disse værdier.
Vindmøllerne vil være belastende for områdets righoldige dyreliv
Det udpegede areal er omkranset af skov og naturområder, og såvel råvildt som fasaner
benytter flittigt det pågældende område. Som det er tilfældet med det lokale hestehold, vil
vindmøllerne have en vedvarende negativ indflydelse på dyrelivet i hele området.

Med venlig hilsen
Børge Munk Johnsen
Skærsommervej 6
4632 Bjæverskov

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Anders Mosbæk Nielsen
20. september 2018 12:56
Helle Schou Weile
VS: Indsigelse til Vindmøller ved Vilkestrup
Vindmøller ved Vilkestrup.pdf

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 20. september 2018 11:26
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse til Vindmøller ved Vilkestrup

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 20. september 2018 10:09
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse til Vindmøller ved Vilkestrup
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Rasmus Larsen [mailto:rass_90@live.dk]
Sendt: 19. september 2018 17:48
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse til Vindmøller ved Vilkestrup

Hej

1

Vi har vedhæftet en indsigelse til Vindmølle projektet ved Vilkestrup.

Venlig Hilsen
Rasmus T Larsen
Julie B Lysen

2

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
20. september 2018 11:24
Helle Schou Weile
VS: Indsigelse mod møller på køge havn

Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 20. september 2018 11:24
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse mod møller på køge havn

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 20. september 2018 10:22
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse mod møller på køge havn
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Jens Ole MV Pedersen [mailto:jensole_MV_pedersen@hotmail.com]
Sendt: 20. september 2018 08:41
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse mod møller på køge havn

Som beboer på Strandepromaden 14, 4600 er jeg stærkt bekymret for mit eget og familiens helbred og
min ejendoms værdi idet:

1

- Vi vil blive ramt af lavfrekvent støj.
- Vi vil blive ramt af "normal" støj.
- Skyggeevirkning vil ramme huset. i forbindelse med vingerne snurrer rundt.
- Huset vil falde i værdi alene pga møller vil kunne ses fra huset mod øst pqa deres højde.

venlig hilsen
Jens Ole Pedersen
Strandpromenaden 14
4600 Køge

2

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
20. september 2018 15:48
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: KP 17 - Indsigelse mod kæmpevindmøller på Køge Havn
Indsigelse Vindmøller på Køge Havn..pdf

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Jens Balling [mailto:jbh@tekglas.dk]
Sendt: 20. september 2018 10:52
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: KP 17 - Indsigelse mod kæmpevindmøller på Køge Havn

Til
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Mærke KP 17
Vedlagt fremsender jeg begrundet indsigelse mod Køge Kommuneplan 2017 - kæmpe vindmøller på Køge Havn.
Med venlig hilsen
Jens Balling Hansen
Søndre Badevej 4 G,5
4600 Køge
Tlf 4010 6030
Mail: jbh@tekglas.dk

1

2

INDSIGELSE
KOMMUNEPLAN 2017
VINDMØLLER PÅ KØGE HAVN
NEJ TIL KÆMPE VINDMØLLER PÅ KØGE HAVN

20. SEPTEMBER 2018

En kreds af beboere og foreninger i de nye bebyggelser på Søndre Strand, vil hermed markere vores
modstand mod at placere fire store vindmøller på molerne i Køge Havn, (nævnt på side 108 i
Kommuneplan 2017).
Vi mener, det er en total forkert placering af op til 150 meter høje vindmøller ved indsejlingen til
Køge Havn. Disse kæmpemøller vil være konstant synlige og hørbare over hele Køge by, en by hvor
ingen huse er over 24 meter høje, og som i øvrigt gør meget ud af at fremstå ordentlig, hyggelig,
stille og rolig, i en kommune med ”Kvalitet i udviklingen”.
Samtidig mener vi, at vi i hele grundlaget for beboelserne i Søndre Havn området ikke tidligere er
blevet oplyst tilstrækkeligt om at Køge Kommune ville placere kæmpe vindmøller på
havnemolerne. I brochuren fra august 2011 ”Livet før byen - Byen for livet” beskriver Arkitekterne

fra Vandkunsten hele konceptet og herlighederne ved Køge Kyst projektet, med natur, strand,
bæredygtig energirigtige beboelser osv. Der er ikke nogen illustrationer med kæmpevindmøller på
havnemolerne. Det var den publikation, sammen med Lokalplan 1040 fra 2014, der er/var hele
idegrundlaget og konceptet for Søndre Havn og det er ikke nævnt eller vist nogen steder, at der på
naboområdet (molerne) kunne komme kæmpevindmøller.
I alle senere publikationer omkring Søndre Havn/Køge Kyst er der fortsat ikke illustreret noget om
kæmpe vindmøller på havnemolerne, og rigtig mange beboere føler sig ført bag lyset fordi Køge
Kommune – som er medejer i Køge Kyst – ikke har oplyst nok om vindmøllerne på molerne.

Vi mener at opsætningen af disse kæmpe vindmøller vil medføre:
Støjgener – både hørbar vingestøj (sus) og lavfrekvent støj (brummen) fra generatorer og vinger. Disse
støjgeneområder er stadig ikke klarlagt - jf. Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller - og
Støjbekendtgørelsen fra Miljøministeriet. Møllerne på molerne er mindre end 1 km fra centrum af Køge, og
støjen vil kunne høres overalt i Køge, naturligvis især ved østlige vinde.
Visuelle/Synlige gener – 150 meter høje vindmøller (det er 8-9 gange højere end Køge Kirke). De vil skæmme
billedet af Køge by, og passer slet ikke til det image Køge ønsker at give. De vil også give roterende
vingeskygger ind over hele Køge by om morgenen - især om sommeren. Møllerne vil kunne ses fra hele byen
og det nære opland om dagen og om natten med det blinkende røde lys til markering for flytrafikken.
Værdiforringelse i de nye boligområder. Det er klart, at mange mennesker ikke vil acceptere at have 150
meter høje og larmende kæmpe vindmøller mindre end 1 km fra deres boliger, og som de ikke blev oplyst om
ved købet. Det kan derfor ved en endelig vedtagelse forventes at mange vil tilslutte sig en erstatningssag
f.eks. gennem Advokaterne Kirk Larsen Askaminus, der er eksperter på området ”Naboerstatninger ved
vindmøller”. Køge Kommune ejer 50% af Køge Kyst, der har solgt grundene til de nye bebyggelser, og
godkendt bebyggelserne efter Lokalplanen hvori der ikke står noget om vindmøller på havnemolerne.
Vi mener derfor at der før en evt. videre behandling af Kommuneplan 2017, bør fremstilles en skyggediagram
animation for kæmpe vindmøllerne ind over Køge by og Søndre Havn, med kirken i centrum. Animationen
skal vise skyggerne fra solopgang indtil middag i perioden fra primo marts til ultimo oktober. Der bør også
vises en række billeder, hvor vindmøllerne er indsat i det rigtige størrelsesforhold.
Animationen og billederne skal så vises på Køge Kommunes hjemmeside, så alle kan se virkningerne af
placeringerne, før Kommuneplan 2017 vedtages.
Dertil bør der udarbejdes et støjdiagram, der viser hvor mange dB, der maksimalt kan forventes ved østlige
vindretninger ( 4 til 12m/sek.) i 3 dB spring fra molerne og ud til Køge Nord-Lellinge-Herfølge, i
frekvensområdet 10 Hz til 20 kHz.
Kæmpe vindmøller bør placeres langt ude på havet – 30 km fra kysten. Vindmøller på land eller kystnært er
IKKE mere acceptabelt for befolkningen, og slet ikke i en så tæt befolket kommune som Køge. Vi har set, at
der også i de andre interesseområder i Jullelund og Vilkestrup er stor folkelig modstand mod vindmøller.
Vi foreslår at Køge køber en række kæmpe vindmøller i Vestjylland eller på Lolland-Falster, i et område hvor
de ikke genere befolkningen, og dermed få opfyldt Energiplanen.
Ligeledes kunne man udvide brugen af moderne højeffektive solceller (nævnt på side 107) på moleområdet,
herunder på det nyligt indvundne meget store havneområde og på volden mod lystbådehavnen. I
Kommuneplan 2017 (side 107) står der, at 60 ha med solceller vil have en produktionskapacitet på 54.000
MWh, og den samlede kapacitet på de i Kommuneplan 2017 nævnte vindmøller (side 108) er bare 56 MWh.
Altså 1 promille. Der er altså rigeligt med kapacitet med solceller alene.
Vi har solceller på taget i Havblik, så vi bidrager allerede her i Søndre Havn.
Vi ser frem til at hele afsnittet med vindmøller tages ud af Kommuneplan 2017, og der nedsættes en effektiv
arbejdsgruppe, der skal komme med nye forslag til Energiplanen inden for de næste 12 måneder, også fordi
den folkelige opbakning til store landvindmøller i tæt befolkede områder, helt har ændret sig.
Med venlig hilsen
Jens Balling Hansen
Søndre Badevej 4 G, 5
4600 Køge
jbh@tekglas.dk

tlf. 40106030

E/F Havblik, bestyrelse og beboere
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Undskyld
Jeg sender igen, for jeg glemte postadressen, den er med her.
Jeg vil hermed protestere mod de i Lokalplan 2017 foreslåede muligheder for opsætning af landvindmøller i Køge
kommune, særligt vil jeg protestere mod opsætning af vindmøller mellem Juellund og Lidemark.
Vindmøller er nu kæmpestore, de er støjende og skæmmende og sender forvirrende skygger ud over landskabet.
Opsætningen af en eller flere vindmølleri dette område vi fuldstændigt forandre landskabet og området, og være til
stor skade og gene for mennesker og dyr, der bor her, færdes her eller bare kører igennem landet.
Her har vi et stadigt smuk og forholdsvis uspoleret landskab. Den slags landskaber kan hurtigt forsvinde. Det vil være
et stort tab for alle.
Skulle der blive opsat vindmøller i det foreslåede område, vil det ikke bare være til gene, det vil være en ufattelig
ulykke for os, som bor her eller i nærheden!
Så ja min bestemteste protest og indsigelse.
I øvrigt vil jeg gerne samtidig protesterer mod at der gives mulighed for at opsætte vindmøller på molerne ved Køge
havn.
Sikke en tanke!
Jeg troede, at vi arbejdede for at gøre Køge kommune til et smukt og venligt sted.
Sæt møllerne til vands.
Venlig hilsen fra
Hanne Bohr
1

Lidemarksvej 77
4632 Bjæverskov
Mobil: 20 57 50 35
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Til Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune

Høringssvar på KP 17 udkast

Hermed fremsendes Danmarks Naturfedningsforenings Køge bestyrelses høringssvar på udkast til Kommuneplan
2017 for Køge Kommune.
Venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen v. formand Henrik Petersen,

Ib Johnsen,
1

Smedevænget 18, Store Ladager,
4623 Lille Skensved
tl.: 28251404
e-mail: ibj@bio.ku.dk
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DN-Køges høringssvar på forslaget til Kommuneplan 2017 fra Køge Kommune (KP17).

DN-Køge ser rigtig mange gode forslag og hensigter i kommunens KP17 oplæg. Således er vi f.eks. meget
tilfredse med planerne for vindmøller i Køge Havn og valget af den landværts placering af kystdiget nord for
Køge. DN-Køge ser også frem til konkretiseringen af den nye Naturstrategi, der skal blive en forpligtende
plan for naturområdet. DN-Køge bidrager gerne til dette arbejde og dets konkretisering.
DN-Køge finder, at formuleringerne i KP17 forslaget er for defensive; skriv klart, hvad Kommunen agter at
gøre frem for at pakke det ind i ’sigter mod’ eller ’ikke kan undgås’.
DN-Køge mener, at den nuværende økonomiske ramme og mandskabsressource på natur- og miljøområdet
er helt utilstrækkelig til, at Køge Kommune kan leve op til sine natur- og miljømål.
DN-Køge er bekendt med DOF-Køges høringssvar, som vi bakker helt op om.
Grønt Danmarkskort. Det bør fremgå, hvilke af Miljøstyrelsens digitale naturkort, der er blevet anvendt til
fastlæggelsen af naturområder med naturbeskyttelsesinteresser uden for Natura 2000 områderne, af
økologiske forbindelser, af potentielle økologiske forbindelser og af potentiel natur. Hvilke er fra/tilvalgene
og prioriteringerne?
Moserne i kommunen. Det er godt, at Regnemark Mose og Banke har fået den opmærksomhed, området
fortjener. Det er dog sket meget sent i forhold til fredningens vedtagelse, og der er kun sporadisk sket i en
indsats, der bidrager til opfyldelse af fredningens formål. Flere af de oprindelige naturkvaliteter er
desværre nu i en yderst ringe forfatning, enkelte helt væk. DN-Køge ønsker, at det klart fremgår, at
kommunen i planperioden 2018-2022 vedtager en forvaltningsplan og sætter den i værk. DN-Køge ønsker
endvidere, at det af KP17 fremgår, at den allerede vedtagne plan for den fredede Valore Mose iværksættes
i samme planperiode. Samme sørgelige historie som ovenfor om tab af naturværdier siden en frednings
gennemførelse gælder således også for Valore Mose. DN-Køge er opmærksom på, at der pågår arbejde fra
Køge Kommunes side for at gøre en naturbevarende indsats for Ejby Mose, ikke mindst siden HOFOR
ophørte med vandindvinding i mosen. Dette arbejde for Ejby Mose støtter vi stærkt. Som et bynært
naturområde kan Ejby Mose få stor rekreativ betydning for borgerne i Ejby området. Det bør nævnes i
KP17, at Kommunen har planer om naturgenopretning og naturvenlig drift af samt sikring af
offentlighedens adgang i Ejby Mose.
Grundvand. Køge Kommune har nu fået de bedste muligheder for at foreslå beskyttelse af grundvandet i
forslaget til kommuneplan 2017, da grundvandskortlægningen netop er afsluttet i hele kommunen, og
specielt sårbarhedsvurderingen er blevet revideret grundet de nye sammenhængende modelberegninger.
Derfor vil vi foreslå, at kommunen som minimum udpeger og beskytter de beskrevne sårbare boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO) og særligt sårbare vandindvindingsområder, og i disse områder forbyder brug
af sprøjtemidler samt gødning.
Vi vil ligeledes foreslå, at der kun bliver adgang til disse områder for vandforsyningens personale.
Sikring af vores sårbare grundvand kræver ganske andre virkemidler end de nuværende.
Sikringen af de Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) bør være så stærk som mulig, gerne så BNBO får
permanent karakter (evt. beplantning) og gerne udvides i omfang efter nærmere analyse af nuværende
risici. DN-Køge mener ikke, at KP17’s forslag om frivillige aftaler er betryggende for borgerne på dette
vigtige felt. Køge Kommune bør følge en restriktiv linje og har da også for flere år siden vedtaget, at der ikke
må bruges gift på kommunens arealer. Der bør følgelig også indføres forbud mod at anvende gift i samtlige
kommunale kolonihaver.
1

Naturpleje og overvågning. Køge Kommune bør gøre en målrettet indsats for naturpleje, herunder på
kommunens egne §3 områder, de fredede områder, Habitatnaturen (= Natura 2000 områder) og
levestederne for truede bilagsarter, såsom pigsmerling, springfrø og markfirben. Kommunen bør overvåge
§3 natur og fredede områder regelmæssigt. Kommunen bør udfærdige indsatsplaner for Natura 2000
områderne på basis af Natura 2000 handleplanerne. Kommunen skal benytte den statslige overvågning af
bilag IV arter inden for kommunen, og påtale, hvis den statslige overvågning ikke er fyldestgørende som
grundlag for en relevant naturplejeindsats.
Det bør fremgå af KP17, at dette er hensigten i planperioden, og at resultaterne af indsatsen gøres
tilgængelig for borgerne, f.eks. i en årsrapport.
Lavbundsarealer og naturgenopretning. Såvel af hensyn til klimaudviklingen som tabet af naturværdier bør
Køge Kommune gå aktivt ind i planerne om at reservere lavbundsarealer til natur, og foretage den
nødvendige justering/omlægning af det intensive dyrkningsareal. Der må ikke ske jordpåfyldning i
potentielle naturgenopretningsområder. Udover en aktiv naturgenopretningsindsats på lavbundsarealerne,
bør således jordpåfyldning på disse arealer forbydes i hele kommunen.
Det er på lavbundsarealerne, de største naturgenopretningspotentialer er, og behovet for landværts
ferskvandsreservoirer bliver aktuelt i tilfælde af de ventede havstigninger.
Skove. Følgende bør indføjes i KP17: I forbindelse med skovrejsning udlægges åbne (’ubevoksede’ = uden
træer) arealer. Den naturlige hydrologi i skovene genskabes/bibeholdes. Naturligt hjemmehørende arter
anvendes. Kommunens egne skove bør udlægges som urørt skov. Skovrejsning kan fint ske ved naturlig
succession. Plantning af ny skov, hvis dette ønskes specifikt, bør ske med størst mulig borgerinddragelse:
Spørg om børn (skoler, børnehaver, SFO) kan bistå med plantning af træer, og bed borgerne fremkomme
med forslag til skovrejsning og træplantning i det hele taget.

Venlig hilsen DN Køge ved Henrik Petersen (Formand), 20. september 2018
PBV
Ib Johnsen (NF, DN-Køge),
Smedevænget 18, Store Ladager,
4623 Lille Skensved
e-mail: ibj@bio.ku.dk
tlf.: 28251404
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Se venligst vedhæftede skrivelse fra Køge Kyst.
Rasmus Pedersen
Projektmedarbejder
Tlf: 61 39 66 95

Køge Kyst P/S
Havnen 39
DK-4600 Køge
www.koegekyst.dk
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Vi vil gerne anbefale at de nye vindmøller bliver flyttet ud på havet. Det betyder samtidighed,at vi protesterer mod,
at der bliver sat vindmøller op på vores moler
Vh. Sus og jenspeter løndal halborg
Glæisersvej 13
4600 Køge.
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Vedhæftet fremsendes Danmark Vindmølleforenings bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2017 for Køge
kommune
Med venlig hilsen
Jens Peter Hansen
Energipolitisk senioranalytiker
jh@dkvind.dk / +45 24 48 16 04
Danmarks Vindmølleforening
Marselisborg Havnevej 22, 2. tv.
8000 Århus C.

Kom til medlemsmøde fredag den 21. september hos Lindø i Munkebo
Årets erfa- og informationsdag for mølleejere er i nye rammer, der bl.a. byder på en spændende rundvisning på Lindø Offshore
1

Renewables Center (LORC), bud på løsninger til inspektion og reparation af vinger og resultatet af undersøgelsen af
tilfredsheden med servicefirmaer.
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Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge.

20. september 2018

Danmarks Vindmølleforenings bemærkninger til Kommuneplan
2017 for Køge Kommune
Køge Kommune har fremlagt forslag til Kommuneplan 2017 (KP17),
som blandt andet vil danne grundlag for udbygning og planlægning for
vindmøller i kommunen de kommende 12 år.
Det er ifølge oversigten i Den strategiske Energiplan 18 år siden, at der
sidst blev opsat vindmøller i Køge kommune. Denne tilbageholdenhed
er ikke i overensstemmelse med borgernes ønsker: I en meningsmåling
foretaget af analysebureauet Wilke for EnergiWatch svarer næsten 60
pct. af de adspurgte, at de er "helt enige" eller "enige" i, at der gerne
må installeres flere vindmøller i den kommune, de bor i.
Der er i den grad behov for, at Køge kommune kommer i gang med at
bidrage til den grønne omstilling: Af data fra SparEnergi fremgår, at
alene 1 % af kommunens samlede energiforbrug stammer fra
vedvarende energi.
Danmarks Vindmølleforening har – på baggrund af materiale på
https://www.koege.dk/kommuneplan - følgende bemærkninger til det
fremlagte kommuneplanforslag:


Danmarks Vindmølleforening finder det positivt, at Køge
Kommune ønsker at udnytte mulighederne for vindkraft, for at
bidrage til, at Danmark producerer mere energi gennem
vedvarende energikilder. Som sådan er kommuneplanforslaget i
tråd med Energiaftalen 2030, hvor der er afsat 4.2 mia. for
perioden 2020-2024 for at kunne fortsætte udbygningen af
vedvarende energi via teknologineutrale udbud af solceller,
landvind, kystnær havvind samt bølge- og vandkraft.



Vi anerkender, at befolkningstætheden i Køge kommune ikke
levner mange umiddelbare muligheder for etablering af
vindenergi. Dog bør man være opmærksom på, at etablering af
vindenergi kan være et instrument i forbindelse med sanering af
tomme eller ubenyttede boliger. Derfor opfordrer vi Byrådet til i
kommuneplanen at tilkendegive, at Byrådet i givet fald er
positiv overfor at udarbejde tillæg til kommuneplanen, såfremt
projekter ikke strider mod beskyttelsesinteresser eller er i
konflikt med øvrige udlagte vindmølle områder.



Vi noterer med tilfredshed, at de generelle retningslinjer følger
gældende regelsæt i forhold til støj, afstand og skyggekast.
Gældende regelsæt fungerer: En opgørelse foretaget af
VidenOmVind over antallet af klager over vindmøller på land
2013-2016 viser, at i 76 % af kommunerne, hvor der er
vindmøller, var der ingen eller blot en enkelt klage. Medtages op
til fire årlige klager er 93 % af samtlige kommuner dækket ind.



Det forberedes pt. en mindre revision af støjbekendtgørelsen for
vindmøller. Revisionen vil bl.a. betyde, at der indføres et
gradueret tillæg i relation til tydeligt hørbare toner. Denne
regelændring må forventes at øge fokus hos vindmølle
fabrikanter på at reducere sådanne toner, hvilket sammen med
gradueringen vil bidrage til at undgå gener hos naboer til
vindmøller.



Af kommuneplanforslaget fremgår, at hensynet til landskabet
skal prioriteres højt ved opstillingen af vindmøller. Her er der
behov for en nøgtern tilgang: Moderne vindmøller er en del af
landskabet langt de fleste steder i Danmark. Modsat effekterne
af klimaforandringer ødelægger de ikke natur og landskab – de
påvirker alene vores oplevelse af landskabet. Såfremt vore børn
og børnebørn finder bedre teknologier til produktion af energi,
vil vindmøllerne forsvinde uden at efterlade spor i landskabet.
Klimaforandringer, som vindmøllerne er med til at begrænse,
har ikke denne reversible egenskab.



Danmarks Vindmølleforening opfordrer til, at kommuneplanen
justeres, så der ikke angives nogen specifik højde på
vindmøller. Af Energiaftalen 2030 fremgår, at parterne
anerkender nødvendigheden af at give kommunerne mulighed
for at give tilladelse til at opføre tidssvarende vindmøller i
henhold til gældende praksis. Det kan derfor forventes, at den
nugældende begrænsning på 150 m bortfalder. Qua reglen om
en mindsteafstand på 4 x møllehøjde vil naboers beskyttelse
ved højere møller ikke blive forringet.



Tilsvarende vil vi opfordre til, at formuleringerne ”en samlet
kapacitet på op til 21 MW”, ”en samlet kapacitet på 9-12 MW”
og ”en samlet kapacitet på 23 MW” ændres til ”en samlet
kapacitet på mindst 21 MW”, ”en samlet kapacitet på ikke under
9-12 MW” og ”en samlet kapacitet på ikke under 23 MW”,
således at kommuneplanen kan håndtere den løbende,
teknologiske udvikling.



Afstandskravet på 250 m for husstandsvindmøller er ganske
stort og vil reducere muligheder for opsætning af
husstandsmøller. Set i lyset af, at VE produktionen fra
husstandsvindmøller er ganske beskedent, og at støjbidraget fra
husstandsvindmøller kan blokere for opsætning af vindmøller,
har Danmarks Vindmølleforening ingen indvendinger i forhold til
de 250 m.

Bekymringer om mulige helbredsmæssige konsekvenser ved naboskab
til vindmøller fylder erfaringsmæssigt ganske meget i forbindelse med
udarbejdelse af plangrundlag for vindmøller. Derfor tillader vi os at
vedlægge Sundhedsstyrelsens sammendrag af forskningsartikler fra

Kræftens Bekæmpelse om hjerte-kar sygdomme, diabetes, negative
fødselsudfald og forhøjet blodtryk.
Danmarks Vindmølleforening har ikke yderligere bemærkninger til
kommuneplanforslaget men står naturligvis til rådighed for en
uddybning i relation til høringssvaret.
Med venlig hilsen

Jens Peter Hansen
Energipolitisk senioranalytiker
Danmarks Vindmølleforening
+45 24 48 16 04 / +45 87 33 14 34
jh@dkvind.dk

Dato 07-03-2018
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Notat vedr. ny dansk artikel om vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom
Om delundersøgelsen
Studiet ”Short-term nighttime wind turbine noise and cardiovascular events: a nationwide case-crossover study from Denmark” er udført af forskere ved Kræftens Bekæmpelse og er den første delundersøgelse i en større undersøgelse om helbredseffekter af vindmøllestøj, der er finansieret af Sundheds- og
Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Undersøgelsens design
Undersøgelsen sammenholder registerdata for forekomst af slagtilfælde og blodprop i hjertet med udsættelse for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten i de sidste fire dage inden
blodproppen/slagtilfældet opstod.
I undersøgelsen blev der beregnet støj for alle boliger, der i perioden 1982-2013 har ligget inden for 6
km af en vindmølle. I delundersøgelsen om korttidseffekter på hjerte-kar-sygdom indgik alle voksne
personer, der havde fået en blodprop/slagtilfælde, mens de boede i en bolig, hvor der i mindst en time
på to forskellige dage havde været tale om udendørs vindmøllestøj på over 30 dB(A). Denne grænse
blev valgt, fordi andre undersøgelser har vist en sammenhæng mellem søvnforstyrrelser og natlig støj
ned til 30 dB.
Forekomsten af blodprop i hjertet og slagtilfælde blev identificeret gennem kobling mellem CPR-registeret og landspatientregistret samt dødsårsagsregistret. Som mål for udsættelse for vindmøllestøj definerede forskerne den gennemsnitlige natlige udendørs og indendørs vindmøllestøj i perioden 1-4 dage,
før sygdommen opstod. Dette blev sammenlignet med støjniveauet på tilsvarende ugedage inden for den
samme måned.
Undersøgelsens resultater og konklusion
Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at undersøgelsen ikke har givet afgørende bevis for en sammenhæng mellem udsættelse for vindmøllestøj og udløsning af blodprop i hjertet eller slagtilfælde. Dog
tyder resultaterne på, at natlig indendørs lavfrekvent vindmøllestøj muligvis kan være en udløsende
faktor for hjerte-kar-sygdom, mens der stort set ikke synes at være en påvirkning fra natlig udendørs
vindmøllestøj. Forskerne understreger, at resultaterne er baseret på ganske få tilfælde og derfor kan
skyldes tilfældigheder. Forskerne konkluderer, at der er behov for yderligere undersøgelser, før der kan
drages en konklusion om en eventuel sammenhæng mellem akut udsættelse for vindmøllestøj og henholdsvis blodprop i hjertet og slagtilfælde.
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Notat vedr. ny dansk artikel om vindmøllestøj og diabetes
Om undersøgelsen
Studiet ”Long-term exposure to wind turbine noise at night and risk for diabetes: a nationwide cohort
study” er udført af forskere ved kræftens Bekæmpelse og er den anden delundersøgelse i en større undersøgelse af helbredseffekter af vindmøllestøj, der er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet,
Miljø og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Undersøgelsens design
Undersøgelsen sammenholder langtids udsættelse i boligen for beregnet udendørs og indendørs støj fra
vindmøller om natten og risiko for nyopstået diabetes i perioden 1996-2012.
I undersøgelsen blev der beregnet støj for alle boliger, der i perioden 1982-2012 har ligget inden for 6
km af en vindmølle. I delundersøgelsen indgik alle voksne mellem 25 og 84 år, hvor det fremgik af
CPR-registeret, at de havde boet i boligen i mindst et år i tiden fra 5 år før opsættelse af en vindmølle
til udgangen af 2012. For alle deltagerne forelå der desuden oplysninger om, hvor de havde boet fra 5
år før de indgik i studiet og indtil 5 år efter fraflytning.
Forekomsten af diabetes blev identificeret gennem kobling mellem CPR- registeret og Diabetesregisteret. Som mål for udsættelse for vindmøllestøj definerede forskerne den beregnede gennemsnitlige
natlige udendørs og indendørs vindmøllestøj i den sidste 1-årige og 5-årige periode, inden deltagerne
udgik af undersøgelsen. Deltagelse i undersøgelsen ophørte, når en deltager fik diabetes, blev 85 år eller døde.
Undersøgelsens resultater og konklusion
Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at undersøgelsens resultater ikke støtter en sammenhæng
mellem langtids natlig udsættelse for vindmøllestøj og en højere risiko for at få diabetes.
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Notat vedr. ny dansk artikel om vindmøllestøj og negative fødselsudfald
Om undersøgelsen
Studiet ” Pregnancy exposure to wind turbine noise and adverse birth outcomes: a nationwide cohort
study” er udført af forskere ved Kræftens Bekæmpelse og er den fjerde delundersøgelse i en større undersøgelse af helbredseffekter af vindmøllestøj, der er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet,
Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Undersøgelsens design
Undersøgelsen sammenholder udsættelse i graviditeten for beregnet udendørs og indendørs støj fra
vindmøller om natten og risiko for negative fødselsudfald i form af for tidlig fødsel, børn født mindre
end normalt for gestationsalderen (fostrets aktuelle alder regnet fra sidste menstruation eller bestemt
ved ultralydscanning) og lav fødselsvægt hos børn født til tiden.
I undersøgelsen blev der beregnet støj for alle boliger, der i perioden 1982-2013 har ligget inden for 6
km af en vindmølle. Kvinder, der havde født i opfølgningsperioden fra 1983 til 2013 blev identificeret
gennem en kobling mellem CPR-registeret og Fødselsregisteret. Ud fra oplysninger i Fødselsregisteret
udgik dødfødsler og flerfoldsfødsler af undersøgelsen.
For studiepopulationen bestående af enkeltfødte levende børn blev der indhentet information om gestationsalder, fødselsdato og fødselsvægt fra Fødselsregisteret. Som mål for udsættelse for vindmøllestøj definerede forskerne den gennemsnitlige natlige udendørs og indendørs støj under graviditeten.

Undersøgelsens resultater og konklusion
Undersøgelsen viste ingen sammenhæng mellem den gennemsnitlige udsættelse for vindmøllestøj under graviditeten og de tre undersøgte fødselsudfald. Selv om undersøgelsen omfattede alle graviditeter
i Danmark siden 1983, så var der imidlertid kun meget få kvinder, der var eksponeret for vindmøllestøj over 42 dB eller over 15 dB indendørs lavfrekvent støj.
Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at delundersøgelsen ikke støtter en sammenhæng mellem
udsættelse for vindmøllestøj under graviditeten og negative fødselsudfald. Imidlertid bør resultaterne
tolkes med forsigtighed, da der kun var meget få gravide, der var eksponeret for høje niveauer af
vindmøllestøj. Det er derfor nødvendigt, at resultaterne reproduceres i andre populationer, før der kan
drages en endelig konklusion.
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Notat vedr. ny dansk artikel om vindmøllestøj og indløsning af recepter på
medicin til behandling af forhøjet blodtryk
Om delundersøgelsen
Studiet ” Long-term exposure to wind turbine noise and redemption of antihypertensive medication: a
nationwide cohort study” er udført af forskere ved Kræftens Bekæmpelse og er den tredje delundersøgelse i en større undersøgelse af vindmøllestøj, der er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet,
Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Undersøgelsens design
Delundersøgelsen sammenholder langtids udsættelse i boligen for beregnet udendørs og indendørs støj
fra vindmøller om natten med indløsning af recepter på medicin til behandling af forhøjet blodtryk
som proxymål for forhøjet blodtryk i perioden 1996-2013.
I undersøgelsen blev der beregnet støj for alle boliger, der i perioden 1982-2013 har ligget inden for 6
km af en vindmølle. Alle voksne mellem 25 og 84 år, hvor det fremgik af CPR-registeret, at de havde
boet i boligen i mindst et år i tiden fra 5 år før opsættelse af en vindmølle til udgangen af 2013, indgik
i undersøgelsen. For alle deltagerne forelå der desuden oplysninger om hvor de havde boet fra 5 år før
de indgik i studiet og indtil 5 år efter fraflytning.
Ved en kobling mellem CPR-registeret og Lægemiddelstatistikregisteret, der indeholder data for salg
af receptpligtig medicin siden 1995, blev den del af studiepopulationen, der begyndte at indløse recepter på medicin til behandling af forhøjet blodtryk i perioden 1996-2013, identificeret. Personer med diabetes eller personer, der var indlagt på hospital for en hjerte-kar-sygdom inden1996, indgik ikke i undersøgelsen. Deltagelse i undersøgelsen ophørte, når en deltager fik diabetes eller hjerte-kar-sygdom,
blev 85 år eller døde. Som mål for udsættelse for vindmøllestøj definerede forskerne den beregnede
gennemsnitlige natlige udendørs og indendørs støj gennem en 5-årig periode.

Undersøgelsens resultater og konklusion
Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at delundersøgelsen samlet set ikke finder en sammenhæng
mellem langtids udsættelse for natlig udendørs eller indendørs vindmøllestøj og indløsning af recepter
på blodtryksmedicin, hvilket er i overensstemmelse med den sparsomme litteratur på området. Der
fandtes imidlertid svage indikationer på en sammenhæng blandt deltagere over 65 år, hvorfor der er
behov for yderligere undersøgelser.
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Til byrådet i Køge kommune
tmf@koege.dk
Borup den 19. september 2018

Høringssvar på forslag til Køge kommuneplan 2017
Ved gennemlæsning af kommuneplanen undrer det, at færdiggørelsen af omfartsvejen rundt om Borup ud
til Ryeskovvej ikke er medtaget mere præcist og detaljeret i kommuneplanen. Det fremgår således alene af
afsnit 1.9 Infrastruktur side 39, at ”Øst om Borup arbejdes der på at forlænge Vestre Ringvej. På sigt skal
vejen udbygges til en hel omfartsvej frem til Ryeskovvej”, og af afsnit 2.6 ”Transport og infrastruktur side
87, at ”f. Omfartsvej ved Borup. For at aflaste Borup for gennemkørende trafik kan en omfartsvej øst om
den nordlige del af Borup lede trafikken udenom byen. Vejen vil være en forlængelse af Vestre Ringvej fra
Møllevej frem til Ryeskovvej ved jernbane overskæringen ved Borup Huse.” Derudover er omfartsvejen
markeret på et kort side 86 som en mulig fremtidig infrastrukturanlæg, som skal respekteres.
Det vil sige kommuneplanen alene taler om et muligt anlæg, og på sigt skal udbygges. Det er i vores verden
meget vage formuleringer i betragtning af, at der før valget fra flere sider blev lovet at nu skulle den
omfartsvej bygges færdig. Derudover var omfartsvejen en del af konstitueringsaftalen, hvor S, K, SF, DF, EL
og LA enedes om at ”En ny omfartsvej i Borup skal på programmet hurtigst muligt”.
Hvis politikkerne virkelig mente hvad de sagde før valget og ved konstitueringen, bør færdiggørelsen af
omfartsvejen rundt om Borup indføjes i kommuneplanen i mere konkrete og håndfast vendinger. Med den
nuværende formulering, vil man fra politisk side igen kunne løbe fra den omfartsvej, der første gang blev
lovet tilbage i 70´erne, og som der kun er blevet et øget behov for.
De afsluttede budgetforhandlinger har alene afsat penge til undersøgelser, og til at vejen føres frem til de
nye udstykninger som kommunen forventer at sælge. Dvs. at byen ikke lettes for trafik. Tværtimod vil den
nuværende trafik blive øget når Tuen bebygges, og når etape II og III udbygges har vi fået oplyst at det vil
generere 1.111 flere biler i døgnet. Hvis dette antal lægges til de 4.628 biler heraf 3,8% lastbiler (166) vil
trafikken være tæt på det uudholdeligt for beboerne. Derudover er det en voldsom trafik på en strækning
hvor der færdes rigtig mange skoleelever fra skolen til hallen når de skal have idræt, og om eftermiddagen
når de skal til diverse fritidsaktiviteter i hallen. Dette er vel og mærke meget svage trafikanter – børn og
unge på gåben og cykler (uden cykelsti) lige op ad store lastbiler med hænger træk i stor fart. En omfartsvej
vil lette trafikken betydeligt på Ryeskovvej, Hovedgaden, Møllevej, Bækgårdsvej til stor glæde for hele byen
og dens befolkning.
Vi er klar over at Riget fattes penge, men det er i bund og grund et spørgsmål om prioritering. Det vil være
muligt at færdiggøre en omfartsvej billigere, hvis man lukker Ryeskovvej helt ude ved byskiltet. På den
måde vil der ikke være gennemkørende trafik i byen, og man kan sløjfe en dyr rundkørsel. Argumentet om
at den gennemkørende trafik handler i byen forekommer ikke troværdig. Vi har aldrig set de tunge lastbiler
stoppe ved Netto og handle, og dem der handler hos byens øvrige butikker vil komme uanset hvad. Man
skal rent faktisk kende byen temmelig godt for at finde butikkerne, når man kører igennem byen.
For trafiksikkerhedens skyld håber vi at politikkerne holder deres løfter, og sørger for at få færdiggørelsen
af omfartsvejen ført ind i kommuneplanen i en mere specificeret og konkret udgave.
Med venlig hilsen
Erich og Bente Torrild
Hovedgaden 53B,
4140 Borup
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I forbindelse med "Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved
Juellund" indsendes hermed vedhæftet indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund.
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19. september, 2018

Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:
•

Miniput-skov og mega-møller
Området hører til nogle af Sjællands største skovområder, og skoven er særegen for området. Skoven
er ca. 30 meter høj – mega-vindmøllerne vil altså rage højt op over skoven. Vindmøller på ca. 150 m
vil være meget synlige – også på lang afstand – og vil derfor give støj og skyggekast ikke kun for
beboerne i nærmeste omkreds, men også hos borgere så langt væk som Gørslev og Bjæverskov.
Megamøller vil i givet fald blive det, der fremover vil gøre området ”særegent”.

•

Beskyttelse af dyreliv
Området ved Juellund er tilholdssted for røde glenter, havørne, flagermus – som nyder særlig
beskyttelse i lovgivningen - og grågæs på træk, som netop flyver i den højde, vindmøllerne vil have
(150 m.). Det kan ikke nytte, at vi vil redde de vilde dyr ude i verden og være CO2 ansvarlige på hele
verdens vegne, hvis vi ikke samtidig er i stand til at passe på og bevare vores egen, nære natur.

•

Ejendomsværdi-tab og generationsskifte i Køge Kommunes landsbyer
Pga. hørbar støj, skygger og lavfrekvent støj vil ejendommene i Lidemark blive ubeboelige og tabe
voldsomt i værdi og denne forringelse vil gøre ejendommene vanskelige at sælge. I Lidemark sker der
i disse år et generationsskifte. Mange af de gamle og ældre beboere vil skulle sælge deres ejendom i
de kommende år. Men med mega-møller og deres gener i baghaven spænder man ben for, at et ny
generation har lyst til at flytte ind og fortsat holde liv i denne del af Køge Kommunes landby-miljø.
Dette strider direkte imod det gode arbejde, der er lavet med oprettelsen af Landsbyforum Køge
http://www.landsbyforum-koege.dk/
Formålet med dette landsby-tiltag er netop at sikre, at det også fremover er attraktivt at bo i Køge
Kommunes landsbyer. Vi kan ikke alle bo i byerne – og nogle af os foretrækker faktisk at bo på landet i
ro og sammen med naturen.

•

CO2, ”grøn” kommune og FN’s 17 Verdensmål
Hvis Køge kommune ønsker at stå frem som en ”grøn” og miljøbevidst kommune, der tager sin del af
arbejdet med at passe på kloden, foreslår jeg, at Køge Kommune gør FN’s 17 Verdensmål for
Bæredygtig Udvikling til ramme for al politik og udvikling i kommunen. Der er mange andre måder at
vise ansvar på, end at bidrage til ”mantraet” CO2 og ”vindmøller er ren energi” – inspiration og viden
kan hentes her: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Med venlig hilsen
Rikke Hostrup Haugbølle,
opvokset i Lidemark, potentiel ny generation i Lidemark
Græsmarken 13, 4140 Borup
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Jeg gør hermed indsigelse mod jeres planer om at sætte vindmøller op ved Juellund.
Vores område er så naturskønt, at kæmpe vindmøller vil være skæmmende for området.
Vindmøller larmer og udsender en forfærdelig susen, der er generende for alle omkring dem.
Dyrelivet vil være generet, især fuglelivet vil blive påvirket negativt.
Priserne på vores huse vil falde drastisk og højst sandsynligt påvirke hushandlen i området i negativ retning.
I forvejen er vores naturskønne område generet af højspændingsmasterne.
Opsætning af kæmpe vindmøller er direkte i strid med Regeringens energiforlig, om at reducere antallet af
vindmøller på land.
Jeg håber I vil høre på os borgere....
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Samtlige ejendomme
Præstegårdsvej, Lidemark
Den 20. september 2018

Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge
Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres herved indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund
Udpegning af et vindmølleområde ved Juellund bør udgå af planen
Høringssvaret repræsenterer alle ejendomme og beboere på Præstegårdsvej, Lidemark, 4632 Bjæverskov.
Første del gælder for alle ejendomme, mens anden del omfatter forhold, der gælder særligt for de enkelte
ejendomme.

Del 1: Generelle betragtninger for alle ejendomme på Præstegårdsvej
1. Vindmøller på ca. 150 m vil skæmme og dominere det smukke åbne landskab.
2. Mange beboere får frit udsyn til møllerne
3. Støjgener og skyggekast vil påvirke en stor del af ejendommene i området.
4. Naboskab til vindmøller udgør en sundhedsrisiko (eksempelvis stress, søvnproblemer, hjertekarsygdomme), som ingen undersøgelser har kunnet afvise.
5. Der er erfaring for betydelige forringelser af ejendomsværdier og salgsmuligheder for
ejendomme i store møllers nabolag.
6. Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.
7. Halvering af antallet af landvindmøller er højt prioriteret af Folketinget i det nyligt vedtagne
energiforlig. Køge Kommune bør støtte disse bestræbelser ved at trække afsnittet om udpegning
af vindmølleområde ved Juellund ud af kommuneplanen.
8. Køge Museum gjorde i 1999/2000 indsigelse mod et tilsvarende projekt på stort set samme
lokalitet i daværende Skovbo Kommune og henviste til, at området er særligt bevaringsværdigt og
sårbart over for udviskning af de mange bevaringsværdige kulturspor.
9. Lidemark, Gørslev, Vollerslev og Ødemark/Druestrup er i henhold til forslaget til kommuneplan
bevaringsværdige landsbyer. Landsbypræget vil blive truet af møllernes nærhed og dominans
10. De enestående værdier i området bør fastholdes med den attraktionsværdi, de har for nuværende
borgere og som enestående islæt i den fremtidige dynamiske kommune.
11. Køge Kommune bør derfor efterleve egne intentioner i kommuneplanforslaget om at beskytte
naturen og kulturhistoriske værdier i området.
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Uddybende kommentarer:
1. Vindmøller på ca. 150 m vil skæmme og dominere det smukke åbne landskab.
Som det fremgår af kommuneplanforslaget side 134 vil høje tekniske anlæg dominere landskabets
åbne karakter. Juellund området ligger lige mellem Ringsbjerg-Gørslev-egnen og Åshøje-Vallø
skovegnen og forbinder disse to områder, der er specielt udpeget som særligt bevaringsværdige
områder. Det fremgår da også side 140 og 141, at hele området - herunder Juellund-området er
bevaringsværdigt/særligt bevaringsværdigt.
Kommunen kan da også på side 271 selv se problemet med placeringen så tæt på den
bevaringsværdige Ringsbjerg-Gørslev egn. Omtalen her af møller som ”punktvise konstruktioner”
uden væsentlig påvirkning af kulturmiljøet er - når der er tale om møller på 150 meters højde ganske enkelt en urigtig underdrivelse af problemets alvor.
Opstilling af vindmøller her vil udover at dominere selve Juellund-området - således også udviske
oplevelse af de ovennævnte, særligt fremhævede landskaber og landsbyer.

2. Landskabets åbne karakter, som gør det ekstra sårbart overfor indgreb, betyder, at mange beboere
og brugere får frit udsyn til møllerne.

3. Ejendommene på Præstegårdsvej ligger - navnlig for de sydligstes vedkommende - udsat for den
dominerende syd-vestlige vindretning, og vil derfor i særlig grad blive påvirket af støjen. Med
beliggenhed nord for vindmølleområdet vil samme ejendomme ligeledes ligge udsat for
skyggekast.

4. Det er velkendt, at vindmøller i denne størrelse mistænkes for at forårsage helbredsmæssige
problemer. Disse forhold er i øjeblikket under udredning. Vi finder det uforsvarligt og
uacceptabelt, hvis kommunen via kommuneplanen muliggør opstilling af vindmøller - så længe
der ikke foreligger evidens for, at møllerne ikke har sundhedsskadelig effekt.
I øjeblikket er det oplyst i et notat fra Sundhedsstyrelsen af 7. marts 2018, at man på baggrund af et
studie af et mindre antal tilfælde har en bestyrket mistanke om, at den lavfrekvente støj fra
møllerne kan give hjerte-kar problemer ved ophold indendørs om natten.
Kommunen bør anstændigvis afholde sig fra at gøre sine borgere utrygge ved overhovedet at
beskæftige sig med landvindmølleplaner, så længe denne usikkerhed består. Vi føler os temmelig
udsatte herude ved at skulle lægge helbred til sådan et eksperiment. Kommunen må holde sig til
det almindelige forsigtighedsprincip, når det gælder borgernes liv og helbred i forbindelse med
igangsætning af helt nye initiativer som dette.
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5. Selvom der gælder en værditabsordning, der tilsigter at kompensere ejere af ejendomme i
nærheden af møllerne, er der alene tale om en økonomisk erstatning, der ikke opvejer det tab af
affektionsværdi, som vi som ejere naturligt har vedrørende vores ejendomme, og som opstår, fordi
vi har boet her i årevis og lagt penge og ikke mindst tid og kræfter til for at forbedre og
vedligeholde ejendommene og skabe et hjem for vores familier.
Hertil kommer, at forringelsen af ejendommene medfører ikke blot værditab, men også forringet
salgbarhed. I værste fald kan vindmøllerne foranledige, at ejerne bliver teknisk insolvente.
I følge Energistyrelsen har landvindmøller effekt på ejendomspriserne på helårshuse og
sommerhuse i en afstand på helt op til tre km. Det vil aktuelt eksempelvis omfatte hele Lidemark
by.
Det er vanskeligt at forstå, hvorfor vi som de eneste i Køge kommune skal tåle sådanne forhold.
Det er os, som kommer til at tage hele ulempen og dermed betale med de ovennævnte værditab af
vores ejendomme og forringet livskvalitet. Vi tillader os at tvivle på, at møllerne på de nye moler
bliver til noget – de udgør en alt for stor torn i øjet på Køge Kyst-projektet – ikke mindst de nye
boligområder.

6. Vi mener ikke, at det er rimeligt at pålægge vores område flere byrder end dem, der allerede
belaster det i form af højspændingsmaster og -ledninger. Hvis kommunen insisterer på at lægge
arealer til landvindmøller, bør det derfor naturligt ske på et af de talrige andre områder, hvor det er
juridisk muligt at tillade opstilling af vindmøller, jf. Strategisk energiplan for Køge kommune
2016, side 22, således at byrden ved disse anlæg, der skal komme alle til gode, bliver spredt på
nogle flere.

7. Det harmonerer ganske enkelt ikke med energiforliget fra juni 2018, der blandt andet handler om
reduktion i antallet af landvindmøller, at Køge Kommune vil forøge antallet af disse.
Da byrådet tidligere har været meget opmærksom på, at kommunen ikke egner sig til opstilling af
vindmøller, skulle man måske tage konsekvensen og arbejde målrettet hen imod som en attraktion
at blive vindmøllefri. En række kommuner har truffet beslutning om, at der ikke skal opstilles nye
møller. Dette gælder ifølge Dansk Energi fx Esbjerg, Kolding, Haderslev, Ikast-Brande, Bornholm
og Kalundborg.

8. Det må erindres, at Køge Museum i 1999/2000 har gjort indsigelse mod et vindmølleprojekt på
dette sted - dengang dog med betydeligt lavere vindmøller. Museets opfattelse fandt dengang også
udtryk i Roskilde Amts regionplan, der ganske enkelt forbød opstilling af vindmøller i området.
Holdningen i daværende regionplan er efterfølgende fulgt op af Køge Kommune i
kommuneplanerne fra 2009 og 2013 (side 97), som konkluderede, at der ikke i Køge kommune
findes områder, hvor det er hensigtsmæssigt at opstille landvindmøller.
Det er ikke muligt at finde nogen begrundelse i det nuværende forslag for, at forholdene skulle
have ændret sig radikalt siden.

3

9. Lidemark, Vollerslev, Gørslev og Ødemark er særligt udpeget som bevaringsværdige landsbyer, jf.
kommuneplanforslaget s. 141. Lidemark vil i særlig grad blive udsat for møllernes dominans. Dette
vil gælde, hvad enten man kommer til byen ad Lidemarksvej fra nord eller ad samme vej fra øst. I
begge retninger dukker byen op, efter at man er kommet fri af skoven. Disse fine kig til byen vil
blive spoleret, og møllerne vil i høj grad kunne ses også inde i byen. Vi henviser til den måde,
hvorpå Algestrup nu er blevet forstyrret af de fem vindmøller, der er rejst ved Turebyholm.
Lidemark ligger tættere på de påtænkte møller, end Algestrup ligger på de nævnte nyligt rejste
møller.

10. I takt med at kommunen vokser og ønskes udbygget dels i eksisterende og dels med helt nye
byområder - en udvikling, der blandt andet skyldes de nye arbejdspladser og de forbedrede
transportmuligheder – kan man forestille sig, at efterspørgslen efter boliger i kommunens
landområder vil stige. Det vil derfor være attraktivt at kunne tilbyde boliger i landområderne,
hvilket kommunen synes at være enig i, jf. Planstrategi 2016 side 7. Dette modvirkes for vores
områdes vedkommende stærkt af opstilling af vindmøller.

11. I kommuneplanforslaget s. 141 er anført så mange betragtninger om områdets kulturmæssige
bevaringsværdi og betydning for belysning af samfundsudviklingen gennem tiden, at det er
umuligt at forene opstilling af vindmøller med de hensyn, der her ønskes varetaget. Det er derfor
indholdsløst, når det s. 271 pludselig hævdes, at vindmøllerne alligevel - muligvis - vil kunne
indpasses i området, blot fordi vindmøllerne ligger uden for den bebyggede del af kulturmiljøet.
Bygninger og det omgivende landskab udgør et indtryksmæssigt samlet hele, som ikke kan
adskilles. Juellund-landskabet vil uvægerligt lide betydelig skade ved opstilling af disse
vindmøller. Det er uden for diskussion.
Det er helt ubelyst, hvorledes vindmøller på dette sted vil påvirke dyrelivet.

Af Strategiplan 2016 s. 15 fremgår om vindmølleplaceringer, at (kun)
”…Såfremt der kan findes den nødvendige plads, og lokalbefolkningen støtter op om det givne
projekt, ønsker byrådet at fortsætte arbejdet med at finde fremtidige placeringer af vindmøller i
kommunen…”.
Vi går ud fra, at kommunen hermed har givet sine borgere et løfte, som den har tænkt sig at holde:
Der vil ikke blive opstillet vindmøller i et område, hvis lokalbefolkningen ikke bakker op om
projektet.
Kommuneplanforslaget har givet anledning til megen debat i lokalområdet, og
underskriftindsamlingen taler sit tydelige sprog:
Der er ikke opbakning i lokalsamfundet til opstilling af vindmøller ved Juellund.
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Del 2: Høringssvar fra de enkelte ejendomme

Ang.: Præstegårdsvej 1 b

Vi tilslutter os ovenstående fælles indsigelse.

Bettina Løfgren, Mads Bo Pedersen
Præstegårdsvej 1b, Lidemark
4632 Bjæverskov

Ang.: Præstegårdsvej 3
Vi flyttede fra Slagelse by til Lidemark for godt 1 år siden. Vi ønskede at flytte til en lille landsby med rolige
og naturrige omgivelser. Med i udvælgelseskriterierne var, at der ikke lå svine og minkfarme i nærheden, at der
ikke var opstillet vindmøller i nærheden og at der ikke var planer om opførelse af nogen af delene. Disse og
andre kriterier blev opfyldt i Lidemark og da vi samtidig fandt ud af, at de omkring liggende naturområder er
beskyttet, da de er særligt bevaringsværdige, ja så var det her vi skulle bo på trods af de ulemper der også er,
som f.eks. gammel internet teknologi med ikke tidssvarende hastigheder, som i disse tider ofte kan være en
udfordring. Men vi har fået de rolige omgivelser vi ønskede samt et rigt dyreliv, med masser af fugle men også
fasaner, harer og rådyr, lige uden for vores vinduer.
Vi blev meget forundret og bekymret, da vi læste, at der nu var planer om at opstille vindmøller i området, det
var der absolut ingen planer om, da vi købte vores hus. Ud over at tre store vindmøller ikke ser særligt godt ud i
landskabet, så er vi selvfølgelig bekymret for de støj og skyggegener møllerne vil medføre, samt hvilken
indvirkning de vil have på vores helbred. Og hvad sker der med vore dyreliv, forsvinder det mere eller mindre.
Vi har da også en bekymring omkring vores hus, bliver det til at sælge den dag det bliver aktuelt, og hvad sker
der med huspriserne, bliver vi stavnsbundet her osv. Det er i forvejen ikke nemt at sælge hus i Lidemark.

Med venlig hilsen
Jannie og Steen Visti
Præstegårdsvej 3
4632 Bjæverskov
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Ang.: Præstegårdsvej 4:

Vi bor i den sydligste del af Præstegårdsvej i Lidemark ca. 600 m nord-øst for det udpegede mølleområde. Området er
med sine marker, hegn, gærder, skovområder, landsbyer og spredte bebyggelser et typisk herregårds- og
præstegårdslandskab, som også er præget af nye jordlove i begyndelsen af 1900-tallet med oprettelse af
(stats)husmandsbrug som følge.
Vi har anskaffet og totalrenoveret ejendommen for 31 år siden. Ejendommen er oprindelig et statshusmandsbrug fra
1922. Ved vores overtagelse frasolgtes hovedparten af jorden til en naboejendom således, at vi nu råder over 5400 m2.
Vi nyder hver dag på alle årstider den fredsommelige beliggenhed med god afstand til naboer og storslået udsigt over
marker til hegn og skov. Dertil kommer et rigt dyreliv med bl.a. rådyr, fasaner, agerhøns, harer, ræv, flagermus, frøer,
tudser og et omfattende antal fugle – heriblandt ugler og rovfugle – og trækfugle.
Udsigten fra vores ejendom vil ændre sig totalt og blive massivt domineret af kæmpevindmøllerne med den korte og
uhindrede afstand (tæt på mindst tilladelige) over åbne marker. Den nære beliggenhed vil endvidere give god grund
til at frygte kraftige og vedvarende lydpåvirkninger både i bygninger og på udendørs arealer. Generende skyggekast
på bygninger og grund vil også være uundgåeligt.
Vi frygter for vores helbred.
Der er ingen tvivl om, at ejendommen med sin beliggenhed vil blive udsat for stor værdiforringelse – ikke mindst fordi
herlighedsværdien er et stort aktiv. Her findes den fred og ro og det umiddelbare samspil med naturen, som mange i dag
eftertragter. Bygninger og grundareal giver oplagte udfoldelsesmuligheder for den aktive familie, men med 2-3
kæmpevindmøller i baghaven frygter vi nedsat købelyst hos potentielle købere, når det en dag bliver nødvendigt at
sælge.
Vi, der bor i risikozonen ønsker os mere mod, kritisk og innovativ tænken fra kommunalpolitikere og planlæggere. Det er
et utroligt paradoks at se Køge kommune bryste sig med bæredygtigt byggeri i det nye Køge Nord-projekt, når man
samtidig falder på halen for vindmølleindustriens og storinvestorers lobbyisme og ofrer et af kommunens mest attraktive
landområder. Derved negligerer man totalt landskabets æstetik og nedgør vores oplevelsesværdi og kaster sig ud i en
uoprettelig skadepåvirkning af et særligt bevaringsværdigt naturområde.
Den teknologiske udvikling er gået rivende stærkt siden vedtagelsen af den strategiske energiplan i 2016. Om få år vil
møllerne stå som skræmmende eksempler på visionsløse beslutninger. Det bekymrer os, at det politiske system
tilsyneladende er kørt fast i tilbedelsen af vindkraft og ikke vil se de negative sider, og at naturen har nået et
mætningspunkt, hvad angår placering af landvindmøller.
Vi appellerer til, at man prøver at forstå vores udsathed. Politikerne påtager sig et stort ansvar, når man ikke forholder sig
forstående til frygten for helbredsskadelig effekt fra disse store industrianlæg og f.eks. ikke med bekymring registrerer, at
forskerne, der har udført den store undersøgelse for Kræftens Bekæmpelse udtaler: ”Vi mener ikke, at vores nyligt
publicerede studie om vindmøllestøj og udløsning af blodprop i hjertet eller hjernen afkræfter mistanken om en
sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjertekarsygdom.”
At tvinge og lokke os til at affinde os med vores egen ulykke er ikke fair.
Udpegning af et areal til placering af vindmøller ved Juellund bør trækkes ud af kommuneplanen!!

Agnete og Anker Haugbølle
Præstegårdsvej 4, Lidemark
4632 Bjæverskov
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Ang.: Præstegårdsvej 5

Indsigelse fra ejendommen Præstegårdsvej 5 (Den tidligere præstegård)
Vores ejendom er Lidemarks gamle præstegård. Ejendommen omfatter i dag 12,6 ha. og selve præstegården,
der er opført i midten af 1800-tallet, har et bebygget areal på ca. 280 m2. Lokalhistorisk har præstegården helt
frem til midten af 1990’erne dannet rammen om sognets og pastoratets funktioner – herunder som mødested,
undervisningssted for konfirmander og al anden administration. Bygningen fremstår gulkalket, hvilket har
sammenhæng med, at Bjæverskov kirke er gulkalket ligesom en del andre kirker på egnen – en farve, der ikke
er almindelig at finde på landets kirker. Præstegården blev i sin tid kalket i forbindelse med, at kirken i
Bjæverskov blev kalket. Vi har som ejere fortsat med at bevare bygningen som kalket og i denne farve.
Ligeledes vedligeholder vi de gamle vinduer, der også fra gammel tid har været malet grønne.
Præstegårdshaven har oprindeligt været anlagt som ”park”, og mange af de oprindelige træer kan stadig
genfindes langs skellene og i havens nuværende skovlignende område.
Præstegårdens placering på Lidemark Præstemark ca. 400 meter fra kirken understreger landskabets helt
særlige betydning for og samspil med denne bygning. Ser man fra nord mod syd ad Præstegårdsvej er
bygningens tilhørsforhold og samspil med det åbne landskab tydeligt. Dette landskab omfatter ikke blot
præstegårdsjorden men området helt over til Juellunds karakteristiske herregårdslader.
Fra Lidemarksvej nordvest for byen ser man tydeligt kirken til venstre og præstegården til højre og fornemmer
herfra den helhed, som her er til stede, og samspillet mellem kirken og præstegården.
Landskabet umiddelbart syd for ejendommen – i retning mod Juellund – rummer tydelige historiske spor: Med
etableringen af statshusmandsbrugene blev præstegårdsjordens oprindelige ca. 40 tdr. land opdelt, så der kunne
etableres tre mindre husmandsbrug med hver et mindre jordtilliggende. Lidemarks gamle præstegård indgår
således som nabo til de tre husmandsbrug i et fælles historisk landskab, som vil blive stærkt påvirket af
opstilling af vindmøller.
Lidemark præstegård indgår således som en del af det kulturlandskab, som i kommuneplanforslaget side 140 –
141 beskrives som særligt bevaringsværdigt. Juellund (figur 3.3.2, område 7) er således beskrevet som et
særligt bevaringsværdigt område for så vidt angår herregårdsmiljø og statshusmandsbrug, og Lidemark (figur
3.3.2, område 17) er kategoriseret som en særligt bevaringsværdig, udskiftet landsby.
Præstegården vil blive særdeles hårdt ramt af de ændringer, som de påtænkte vindmøller vil medføre for dette
landskab.
--0-Det var et forsvar for huset og dets omgivelser og deres ret til at bestå, som de har gjort igennem flere
generationer. Her kommer en kærlighedserklæring, og den er fra os til stedet og egnen.
Da vi for 24 år siden hørte om, at Lidemark præstegård skulle sælges, satte vi os øjeblikkelig i bilen og skyndte
os at køre ned og se stedet. Vi havde som unge og nygifte den store drøm at stifte familie og at finde en bolig på
landet, som kunne danne rammen om et godt familieliv. Vi faldt fuldstændig for præstegården og dens landlige
omgivelser, beliggenheden i det åbne landskab og nærheden til varieret skov. Men også nærheden til en
moderne købstad med gode forbindelser til København og motorvejsnettet var tæt på at være ideelle for en
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familie, som arbejde i Københavnsområdet. Så vi gjorde det største køb i et menneskes liv, velvidende at vi gik
om bord i et langsigtet projekt, som dels krævede meget arbejde, vedholdenhed og også penge. Og det har vi
aldrig fortrudt. Vi har altid følt os dybt taknemmelige over at bo her, at kunne nyde naturen helt tæt på gennem
alle årstider. Det betyder jo også, at vi er blevet tæt forbundet med stedet og egnen. Vi elsker simpelthen dette
område, når vi færdes omkring det, når vi nyder området ude i landskabet eller når vi færdes i skovene og kan
se ud på det, og når vi er i og omkring vores hus og på vores jord. Det er derfor, at vi føler os dybt berørte af, at
andre mennesker uden videre og uden egentlig nødvendighed vil påføre landskabet en skamplet, spolere det
særlige landskab, ødelægge et vidunderligt syn henover gamle markområder, udsætte uskyldige borgere for
helbredsrisici og med et trylleslag forringe værdien af vores dyrebare og elskede bolig og dens omgivelser.
Og det er derfor vi opfordrer Køge kommune til at være nytænkende og innovativ i forhold til fremtidens
energiudfordringer og tage alle planer om vindmøller ud af forslaget til kommuneplan 2017!

Susanne og Lars Carstens
Præstegårdsvej 5
4632 Bjæverskov
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Ang.: Præstegårdsvej 6

Da vi købte Præstegårdsvej 6, Lidemark, var det pga. beliggenheden, med udsigt til mark , skov og
åbne naturområder.
Vores mål var samtidig at avle travheste, 1 til 2 føl om året. Vi er ikke bekendt med hvilke forhold
de planlagte møller vil påvirke omgivelserne med, herunder de folde som hestene går på. Afstanden
til møllerne fra foldene vil ikke være over 300 til 400 mtr.
Vores ejendom ligger i første række med udsigt til de planlagte møller og ingen natur eller
beplantning vil derfor skygge for udsynet til møllerne.
Det er ikke endelig fastslået fra eksperter eller producenter hvilke konsekvenser støj og
lyspåvirkningerne vil have på lang sigt. Hverken for dyr eller mennesker.
Det er endvidere ikke fastslået fra politisk side hvem der bærer erstatningsasvaret hvis møllerne
påvirker miljøet, menneskene og dyrelivet i en sundhedsskadelig retning.
Derfor bør man vente med at iværksætte etableringen af et sådant projekt til alle sten er vendt.

Anette H. Hansen og Per Jørgensen
Præstegårdsvej 6, Lidemark
4632 Bjæverskov

Ang.: Præstegårdsvej 8
Vi er 100 % MOD vindmøller i vores område. Vi mener, at følgende bla. taler mod vindmøllerne:
Der er et meget rigt dyreliv her på Præstemarken, vi har rigtigt mange flagermuse, harer, råvildt, ugler,
nattergale, rovfugle, jagtfalke, trækfugle, ørne og mange flere arter!
Desuden har vi i flere år betalt skat af særlig skøn beliggenhed. Vi bor på en hesteejendom og vi vedligeholder
disse hestefaciliteter med henblik på merpris på et salg, en gang i fremtiden. Vi ligger langt tilbagetrukket fra
landevejen. Vi har en ualmindelig smuk og fredelig natur her, bagerst på vejen. Desuden er det så absolut ikke
nok videnskabelige undersøgelser omkring påvirkningen på mennesker, der er mistanke om alvorlige
bivirkninger! Dette bør komme borgerne tilgode. Vi vil aldrig kunne sælge vores ejendom. Det er svært nok i
forvejen med den manglende dækning på enhver form for mobildækning og ikke mindst internettet. Her har
man, trods krav om dækning i udkantsdanmark, også valgt at svigte! Foruden de manglende offentlige
transportforbindelser. Så spar os for, at Kommunen ønsker at please en godsejer - sæt de vindmøller i havet.
Lad os andre bevare vores helbred og ikke mindst den bevaringsværdige, sjældne smukke natur!
Med venlig hilsen
Karen H Larsen og Allan H. Larsen
Præstegårdsvej 8, Lidemark
4632 Bjæverskov
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Til Teknik- og Miljøforvaltningen.
Hermed vedhæftet Herfølge Borgerforenings høringssvar vedr. Kommuneplan 2017.
Med venlig hilsen
Hans Christian Andersen
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Herfølge den 20/9 2018.

Til Teknik- og Miljøforvaltningen.
Høringssvar vedr. Kommuneplansforslaget 2017.
Herfølge Borgerforening har med stor tilfredshed deltaget i arbejdet med den nu vedtagne
bydelsplan for Herfølge.
Kommuneplansforslagets overordnede omtale/vision vedr. udviklingen af Herfølge harmonerer fint
med bydelsplanen for Herfølge.
Så vi stiller os positivt til forslaget.
Den eneste malurt vi kan putte i bægeret er tidsperspektivet. Vi håber, som kommunen også
antyder, at fingerplanen bliver udvidet, så også den del af planen, der er afhængig heraf, kan tages
op.

Med venlig hilsen
Herfølge Borgerforening
Hans Christian Andersen

Herfølge Borgerforening
v/ Hans Christian Andersen
Åhmansvej 20
Tlf. 56 27 46 37
4681 Herfølge.
e-mail.: formand@herfoelgeborger.dk
www.herfoelgeborger.dk
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Jeg gør hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund
Begrundelse:
•
Jeg har boet og opholder mig fortsat rigtig meget på Druestrupvej pga den
særlige og utrolige smukke natur, den landelige idyl og især stilheden.
•
Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og
dominere og skæmme det smukke åbne landskab og ødelægge hele vores oplevelse af området.
•
Med omkring 600 meter framine forældres grund til forslået vindmølle
område vil støj og skyggekast med sikkerhed have stor negativ indflydelse på deres og mindaglig
dag, ligesom min hestvil blive stress påvirket.
•
Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko
(eksempelvis stress, søvnproblemer, hjerte- karsygdomme).
•
Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at
beskytte natur- og kulturhistoriske værdier i området.
Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at
•
antallet af landvindmøller skal halveres.
1

•
Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg om at
bosætte sig i området med de enestående og attraktive værdier.
•
Vindmøller hører til på havet, Køge Kommune må kunne lave bedre og
mere innovative løsningsforslag som er mere langsigtet.

Med venlig hilsen
Mathilde Christiansen
Astersvej 27 2 tv
4600 Køge
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Sendt pr. mail til Køge Kommune på tmf@koege.dk

Undertegnede skal hermed komme med mine input til kommuneplansforslaget, som er i høring.

I forbindelse med gennemgangen af kommuneplansforslaget kan man i kap. 2 (se side 60) konstatere, at kommunen
har et planmål om at sikre en god dagligvareforsyning i de enkelte bydele og i de mindre bysamfund. Det er et
forhold som giver god mening, når man ønsker at skabe en attraktiv kommune.

Kigger man på befolkningsprognosen i Cowi-analysen af 2017, så fremgår det at der i de kommende år vil ske en
stigning i befolkningsantallet i Køge Kommune frem til primo 2028 på ca. 9.000 personer svarende til en
befolkningstilvækst på ca. 15 % - hvilket iflg. Cowi rapporten betyder, at der er behov for en række nye
dagligvarebutikker, jf. side 31. For at sikre at god lokalforsyning, som er et af kommunens planmål, må det alt andet
lige betyde, at der vil skulle laves dagligvarebutikker, der hvor folk bor.
1

Videre skriver Cowi, at udviklingen i forbrugsgrundlaget i Køge Kommune vil stige, hvilket kan betyde øget
omsætning i butikkerne, forudsat at butikkerne og bymidterne opleves som attraktive af forbrugerne.

Hastruplokalcenter, der er beliggende på hjørnet af Valdemarsvej og Fasanvej, er et lokalcenter som må betragtes af
en karakter som ikke er attraktiv, hvilket betyder at hvis man vil bevare denne lokale forsyning, så skal der ske en
udvikling for at gøre dette lokalcenter attraktivt. Dette gøres ikke ved at fjerne mulighed for, at lokalcentret skal kan
udvikle sig, som man netop har gjort i kommuneplanramme 4B16. I denne ramme har man ovenikøbet erkendt, at
lokalcentret ikke er den mest positive oplevelse, da man direkte skriver at der ikke må indrettes spillehaller. Nu kan
man så konstaterer at solcentret også er lukket og skiltene der henviser til centret end ikke blive repareret. Hvis man
virkelig ønsker at der skal være en lokalforsyning i Hastrup, så er det ikke smart at fjerne den udviklingsmulighed der
er iht. KP2013. I KP-forslaget skriver man direkte, at der må ikke etableres yderligere detaílhandelsareal. Derved har
man begrænset muligheden for at udvikle dette lokalcenter. Dette betyder ligeledes at dette lokalcenter har andre
og lavere rammer end alle andre lokalcentre i kommunen.

Disse lokalcentre har en iht. kap 2.3 pkt. om retningslinjerne som foreskriver følgende: I lokalcentrene må der
planlægges for maks. butiksstørrelse på 1.200 m² og samlet butiksareal på 3.000 m².

I stedet for at lægge yderligere begrænsninger ind, vil vi foreslå at der laves en analyse af, hvorledes det man sikre
en god lokalforsyning i området. I vores optik vil være, at sikre udviklingsmulighederne for lokalforsyningen, det
kunne f.eks. være en god idé at udlægge et større område. Herved vil butikkerne i lokalcentret udvikle sig blive
opleve som attraktive af forbrugerne, som Cowi netop forskriver. Det kunne f.eks. være ved at skrive ind i
kommuneplanen, at man skal på mulighederne for at udvikle Hastruplokalcenter og eventuelt tilstødende områder,
for derved at sikre en god lokalforsyning fremadrettet. Det vil også være i tråd med, at man pt. også planlægger at
etablere nye boliger i Hastrupområdet, jf. kommuneplansforslaget samt Cowi´s rapport.

Med Venlig hilsen

Peter Jakobsen

Jakobsen Erhverv

+45 26 49 66 96
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Vedhæftet indsigelse vedr. opstilling af vindmøller på Juellund.
Med venlig hilsen
Louise Juul Skjoldgaard
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September 2018

Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:


Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og
skæmme det smukke åbne landskab.



Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området.



Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.



Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress,
søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør
sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af nye møller undgås.



Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.



Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.



Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.



Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området
med de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.

Med venlig hilsen

Louise Juul Skjoldgaard
Tuemosevej 4B, Lidemark
4632 Bjæverskov
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Retningslinje 4 i opslag 3.7 Grundvandsinteresser i forslag til kommuneplan 2017 for Køge Kommune
fastsætter, at grundvandsbeskyttelsen så vidt muligt baseres på individuelle, frivillige aftaler. Det fremgår
imidlertid ikke af retningslinjerne, hvad Byrådets stillingtagen vil være, såfremt grundvandsbeskyttelsen
ikke kan opnås ved frivillige aftaler. En retningslinje om stillingtagen til nødvendig grundvandsbeskyttelse
ved påbud eller forbud bør indarbejdes i kommuneplanen. Ved drøftelse af frivillige aftaler fremfører mange
lodsejere ønske om kommunalt påbud, da erstatningen dermed er skattefri. Det kan i den forbindelse
nævnes, at HOFOR i 2016 tilbød aftaler til en række lodsejere ved Regnemark. Projekt om beskyttelse af
sårbare arealer ved 5 kildepladser via frivillige aftaler omfattede 1680 hektar – ca. 195 lodsejere. Der blev
indgået aftaler med 6,7 % alle lodsejere dækkende 1,6 % procent af det samlede projektareal…

Med venlig hilsen
Henrik Nielsen
planlægger
Vandressourcer & Miljø
Miljø & Samarbejder
Direkte tlf.: 2795 4162
E-mail: hnie@hofor.dk
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Lidemark, den 20. september 2018
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

HØRINGSSVAR - Indsigelse mod opstilling af vindmøller i Køge Kommune (KP17).
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Konsekvensen for det lokale dyreliv kan blive stor – dels forhindres passage i de eksisterende
dyrekorridorer og dels for fugle og frøer.
Forsigtighedsprincippet bør efterleves - det er endnu ikke afklaret om naboskab til vindmøller udgør en
sundhedsrisiko og denne risiko og dens omfang kan kommunen ikke tillade sig bevidst at udsætte sine
borgere for – særligt konsekvensen af lavfrekvensstøj.
Vindmøller på ca. 150 m vil skæmme de velbevarede og kulturhistoriske byer og smukke landskaber,
hvor borgere og turister skal have adgang til en gåtur eller andre aktiviteter i naturen uden
”støvsugerlarm”.
Lidemark, Gørslev, Vollerslev og Ødemark/Druestrup er i henhold til planen særlige bevaringsværdige
landsbyer, hvor landsbypræget vil være truet af møllernes nærhed og dominans.
Køge Museum gjorde i 1999/2000 indsigelse mod et tilsvarende projekt i daværende Skovbo Kommune
og henviste til, at området er særligt bevaringsværdigt og sårbart over for udviskning af de mange
bevaringsværdige kulturspor.
Støj og skyggekast vil genere beboere i området og begrænse muligheden for ophold udendørs.
Dermed risikeres en betydelig værdiforringelse af ejendommene og forringelse af salgsmuligheden.
Tillige kan det blive svært at tiltrække nye borgere til kommunens landområder med konsekvenser for
udbuddet af dagtilbud, busruter m.v.
Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.
Ved tåge flyttes lyden nemmere – og det valgte område er jævnligt ramt af tåge.
Køge Kommune bør beskytte natur- og kulturhistoriske værdier i området, som kommuneplanforslaget
også lægger op til.
Køge Kommune bør støtte det nyligt vedtagne energiforligs højt prioriterede hensigt om at halvere
antallet af landvindmøller. Reduktion af CO2 er et statsligt anliggende og vindmøller skal være på havet.
Køge Kommune bør tilgodese egne borgere, der har valgt at bosætte sig i området med de værdier,
som det frem

Med venlig hilsen

Helle Sander
Lidemarksvej 62
4632 Bjæverskov
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Kære Køge Kommune

Som nabo til Juellund vil jeg gerne gøre indsigelse mod planerne om at opstille store vindmøller i området.

Det har i mange år været kendt, at infra lavfrekvent støj, som kan gå igennem husvægge, er potientielt skadelig (en
parallel til røntgenstråling), og man ved ikke hvad en langvarig påvirkning fra de store vindmøller dag og nat kan
medføre for naboer.

Juellund ligger lige midt i smukke kulturlandskaber med skove og natur.

Det er et af Danmarks dårligste steder at opsætte vindmøller, da det blæser for lidt.
1

Den strategiske energiplan 2016 Køge, vil godt kunne nås uden landvindmøller. Hvis alle indsatsområder lægges
sammen giver det 360.000 ton CO2 mindre, og den loved 40% reduktion som skal være opnået i 2030 er på 200.000
ton CO2 . Dvs der er 160.000 ton CO2 i overskud, og heraf vil en landvindmølle ifølge rapporten være ca 4557 ton
CO2. Der skal satses på mere diversitet og energi- og batteribuffere.

Fremtidens vindmøller hører til langt ude på havet.

Med venlig hilsen

Aske Schultz Carstensen
Druestrupvej 3
4632 Bjæverskov

2

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
21. september 2018 08:15
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Lokalplan 17

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Kristoffer Schousboe [mailto:kds@waldo.ninja]
Sendt: 20. september 2018 19:28
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Lokalplan 17
Jeg vil hermed protestere mod de i Lokalplan 2017 foreslåede muligheder for opsætning af
landvindmøller i Køge kommune, særligt vil jeg protestere mod opsætning af vindmøller mellem
Juellund og Lidemark.
Vindmøller er nu kæmpestore, de er støjende og skæmmende og sender forvirrende skygger ud over
landskabet. Opsætningen af en eller flere vindmølleri dette område vi fuldstændigt forandre
landskabet og området, og være til stor skade og gene for mennesker og dyr, der bor her, færdes her
eller bare kører igennem landet.
Her har vi et stadigt smuk og forholdsvis uspoleret landskab. Den slags landskaber kan hurtigt
forsvinde. Det vil være et stort tab for alle.
Skulle der blive opsat vindmøller i det foreslåede område, vil det ikke bare være til gene, det vil være
en ufattelig ulykke for os, som bor her eller i nærheden!
Så ja min bestemteste protest og indsigelse.
I øvrigt vil jeg gerne samtidig protesterer mod at der gives mulighed for at opsætte vindmøller på
molerne ved Køge havn.
Sikke en tanke!
Jeg troede, at vi arbejdede for at gøre Køge kommune til et smukt og venligt sted.
Sæt møllerne til vands.
Venlig hilsen
Kristoffer David Schousboe
Lidemarkvej 77
4632 Lidemark
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Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:

• Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og skæmme det smukke åbne
landskab.
• Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området.
• Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.
• Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress, søvnproblemer, hjertekarsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af
nye møller undgås.
• Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.
• Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og kulturhistoriske værdier i
området.
• Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af landvindmøller skal halveres.
• Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området med de enestående og
attraktive værdier, som det frembyder.
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Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:

• Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og skæmme det smukke åbne
landskab.
• Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området.
• Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.
• Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress, søvnproblemer, hjertekarsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af
nye møller undgås.
• Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.
• Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og kulturhistoriske værdier i
området.
• Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af landvindmøller skal halveres.
• Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området med de enestående og
attraktive værdier, som det frembyder.
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Begrundelse:
• Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og skæmme det smukke åbne
landskab.
• Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området.
• Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.
• Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress, søvnproblemer, hjertekarsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af
nye møller undgås.
• Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.
• Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og kulturhistoriske værdier i
området.
• Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af landvindmøller skal halveres.
• Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området med de enestående og
attraktive værdier, som det frembyder.
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Til rette vedkommende,
På vegne af Radikale Venstre i Køge, der indsender jeg hermed vores høringssvar til kommuneplan 2017.
Med venlig hilsen,
Kenni Rasmussen,
Formand for Radikale Venstre i Køge,
Tlf. 25319481.
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Radikale Venstre i Køges bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2017 for Køge Kommune
Radikale Venstre i Køge (RVK) har haft lejlighed til at gennemlæse byrådets forslag til Kommuneplan 2017.
Planforslaget er offentliggjort den 14. juni 2018 med efterfølgende offentlig høring frem til 21. september
2018, og RVK skal hermed afgive følgende bemærkninger til forslaget:
Det er generelt partiets vurdering, at forslaget til kommuneplan overordnet fremstår som et
gennemarbejdet og grundigt stykke arbejde, der kan danne grundlag for en sund udvikling af Køge
Kommune i de kommende år.
Det er dog samtidig vores opfattelse, at der er plads til en række forbedringer, bl.a. når det drejer sig om
forhold vedr. infrastrukturen i kommunen, klimaforhold, erhvervsliv og udviklingen af kommunens
boligmasse.
Bedre samling af kommunen
Det er RVKs opfattelse, at der i en kommende kommuneplan er behov for større fokus på at sikre, at
infrastrukturen i kommunen i højere grad skaber sammenhæng på tværs af kommunen. Det er vores
opfattelse, at der stadig er et stykke vej igen, før de to tidligere selvstændige og nu sammenlagte
kommuner, Køge og Gammel Skovbo, hænger tilstrækkeligt sammen som én kommune.
I den forbindelse er Infrastrukturen af afgørende betydning, og det er her oplagt, at der er utilstrækkelige
forbindelser mellem Borup og den østlige del af kommunen, både når det drejer sig om offentlig transport,
og f.eks. når det drejer sig om mulighederne for at cykle på tværs af kommunen.
Formelt er kommuneplanen for Køge kommune underlagt den såkaldte fingerplan. Fingerplanen har været
betydende for, hvordan hovedstadsområdet og de omkringliggende områder skulle udvikle sig. Vi skal sikre
os at udviklingen ikke knækker over og at den kun sker i dele af kommunen. Derfor ser vi med meget
positive øjne på at kommunen vil bede politikkerne på Christiansborg om at ændre på fingerplanen, så vi
også kan få i gang sat en udvikling i Herfølge.
En tilsvarende tilgang kunne overvejes i forhold til Køge og de omkringliggende byer, hvor en overordnet
infrastrukturel ”fire-fingerplan” kunne sikre sammenhængen mellem Køge og fire fingre gående mod hhv.
Ll. Skensved, Ejby-Borup, Lellinge-Vemmedrup-Bjæverskov, og Hastrup-Herfølge-Algestrup.
Øget fokus på cyklisme
Køge kommune trænger akut til et mere detaljeret cykelstisystem. Kommunen har i utilstrækkeligt omfang
prioriteret cyklismen, og der mangler en række væsentlige cykelstier langs de primære transportkorridorer i
kommunen.
Cykelstisystemet i og omkring Køge centrum lader også meget tilbage at ønske, særligt efter at den
planlagte underføring er blevet udsat på ubestemt tid. Og selv når den kommer, vil den ikke forbinde
havnen til kommunens øvrige cykelstier men ender midt i Køge Centrum. Dertil kommer, at der ikke
længere eksisterer en cykelforbindelse gennem stationsområdet.
Der er således et stort behov for, at cyklismen behandles langt mere seriøst og gennemgående i den
kommende kommuneplan end tilfældet er det eksisterende udkast, og RVK skal bl.a. anbefale, at der stilles
krav om cykelparkeringsnormer ved kommende nybyggerier i kommunen, og at dette afspejles i
kommuneplanen.

Klimakrav til nye bebyggelser
I kommuneplanen planlægges en række nye bebyggelser. RVK skal foreslå, at der i den forbindelse stilles
klimakrav til disse nye bebyggelser således, at disse ikke efter deres ibrugtagning vil belaste klimaet.
Konkret bør det således være en forudsætning, at nye bebyggelser i nye udstykninger, hvor der ikke er
fjernvarme, opføres som 0-energihuse.
Det bør også indgå i kommuneplanen, at nye byggerier bør klimasikres. Dette kan eksempelvis ske gennem
anvendelse af græstage eller lignende.
Mere overordnet skal RVK opfordre til, at der for Køge Kommunes side udarbejdes et grønt regnskab, som
vi på borgermødet i kantinen på Rådhuset hørte var efterspurgt af virksomheder, der ønsker at etablere sig
på kommunens arealer.
I nye udbudsmaterialer og -runder bør et grønt regnskab fra kommunens side ikke stå alene. Der skal fra
RVKs opfordring udarbejdes en plan for, hvordan den cirkulærer økonomi kan indgå og indtænkes i
samarbejde med nye entreprenører, der ønsker at bygge nyt i kommunen.
Bedre infrastruktur til el-biler
I kommunens ambition om at være en fremsynet og klimarigtig bør indgå mål om at gøre trafikken i
kommunen så neutral i sin klimapåvirkning som muligt. I den forbindelse skal RVK opfordre til, at der
indtænkes en bedre infrastruktur til el-biler i kommuneplanen. Konkret og på kort sigt kan dette udmøntes i
planlægning og opsætning af flere ladestandere til el-biler i kommunen. I den forbindelse opfordrer RVK
Køge kommune til at videreudvikle den strategiske energiplan, så investeringen og anlæggelse af
solcelleanlæg ikke kun indtænkes i opvarmningen af huse. Der skal tænkes noget mere i produktionen af
strøm fra solcelleanlæg, der kan gå over i ladestandere til el-biler, men også indtænkes i den daglige brug af
strøm i husholdningsmaskiner og elektroniske apparater.
Digital infrastruktur
Sikring af kommunens fremtidige digitale infrastruktur spiller ikke en stor rolle i udkastet til kommuneplan.
Området er behandlet men kun relativt overfladisk. Imidlertid er der ingen tvivl om, at tilstedeværelsen af
en stærk og stabil digital infrastruktur er afgørende betydning både for erhvervslivet i kommunen og for
tiltrækningen af nye indbyggere i kommunen.
Imidlertid er det ikke kommunens opgave at investere i digital infrastruktur. Denne opgave ligger hos de
private teleselskaber, der skal finde det rentabelt at investere i opsætning af master, nedgravning af kabler
m.m.
På den baggrund undrer det RVK, at kommuneplanen ikke er udformet på en sådan måde, at det gøres
attraktivt for de private selskaber at investere i yderligere digital infrastruktur. I stedet stilles der
eksempelvis en række krav om udformning og placering af telemaster m.m., der vil besværliggøre og
fordyre udrulningen af telenet i kommunen.
Dertil kommer, at kommunen i udkastet til kommuneplan har fraveget de retningslinjer for digital
infrastruktur , som Køge Kommune sammen med Region Sjælland og de øvrige kommuner i regionen har
indgået med Dansk Energi og Teleindustrien i Danmark. Kommuneplanen bør bringes i fuld
overensstemmelse med disse retningslinjer.

Det er samlet set afgørende, at kommuneplanen på dette punkt revideres. Køge Kommune skal gøre sig
langt mere attraktiv for teleselskaberne at investere i, således at kommunens digitale infrastruktur i sig selv
kan blive et stærkt argument for at flytte til og drive forretning i kommunen.
Studieboliger i Køge Nord i sammenhæng med den nye jernbane.
RVK skal opfordre til, at der i tilknytning til den nye jernbane og station i Køge Nord, planlægges og opføres
studieboliger, således at kommunen fremadrettet vil være i stand til både at tiltrække studerende fra
eksempelvis de københavnske universiteter og studerende til de forskellige studieretninger på Campus i
Køge. Et sådant initiativ vil hjælpe til med at sikre, at Køge fremover vil gøre sig mere attraktiv og kunne
tiltrække en øget andel af de studerende i Hovedstadsområdet, der på sigt vil være mere tilbøjelige til at
blive boende i kommune og sikre både kompetencemæssig diversitet, mere liv i byen, øget iværksætteri og
en gennemsnitsindtjening for kommunens indbyggere.
Øget fokus på bedre muligheder for iværksætteri.
I forlængelse af ovenstående bør Køge Kommune i langt højere grad end det på nuværende tidspunkt er
tilfældet fokusere på at tiltrække flere iværksættere og opstartsvirksomheder til kommunen. Dette kunne
ske ved at reservere en del af de planlagte nye kontorbyggerier til dette formål, og ved at planlægge
yderligere dedikerede opførelser til brug for iværksætteri og opstartsvirksomheder i tilknytning til
kommunens stationsområder.
En mere ambitiøs naturindsats
Køge Kommune er en naturskøn kommune, hvis borgere i meget høj grad nyder godt af udstrakte arealer
med skov, mark og strand. Imidlertid fremgår det tydeligt af udkastet til kommuneplan, at der er behov for
en mere ambitiøs og sammenhængende indsats for at beskytte naturen og fremme biodiversiteten i
kommunen.
RVK skal derfor opfordre til, at Køge Kommune følger Danmarks Naturfrednings ambitioner om at
•
•
•
•

beskytte naturens mangfoldighed,
skabe mere plads til naturen og opsætte mål om, at en tredjedel af kommunens landareal er natur i
2030,
binde naturområder sammen så dyr får mulighed for at leve med deres artsfæller, og
generelt at forpligte sig til at forbedre naturens tilstand, så tabet af arter stopper, og
økosystemerne også i fremtiden leverer vigtige tjenester som bestøvning, rensning af jord, vand og
luft og rum til rekreation.

Konkret bør der i kommuneplanen opsættes mere specifikke, ambitiøse og sammenhængende mål om
oprettelse af kommunale skovarealer.
Med venlig hilsen
Kenni Rasmussen,
formand for Radikale Venstre i Køge.
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Vedlagt fremsendes indsigelse vedr. vindmøller på Juellund fra Annie Kofod, Druestrupvej 18, 4632 Bjæverskov.
Med venlig hilsen
Tina Kofod
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Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

20. september 2018

INDSIGELSE VEDRØRENDE VINDMØLLER VED JUELLUND OG KØGE KOMMUNES LOKALPLAN DEROM
Mit navn er Annie Kofod, og jeg har boet i Druestrup siden 1976, men kørte allerede her igennem i 1973.
Stedet rørte mig på den måde, at jeg følte, at det var det rette sted for vor familie at leve og opleve planter
og dyr. Vi har oplevet hjortedyr med kalve ved siden, ræv med hvalpe, egern og grævling, mus, rotter,
brude og mår.
Også et utal af frøer og tudser, heraf endda en frø som var sjælden, og som der er lavet særlige
foranstaltninger for på vor nabo's jord. En del firben, stor og lille salamander, snoge og stålorme, samt
historien om da nabokonerne nær havde sat sig på en hugorm.
Og så er der alle vore små søde flagermus, som vi har i vort hus, og lever i samdragelighed med. De flyver os
om ørene, når mørket falder på.
De mange dejlige fugle, der har deres trækrute her, af de store arter kan nævnes Bramgæs, Ederfugle,
Grågæs og Traner. Mange af de små fugle trækker væk, når det lakker mod vinter og giver derved plads til
fuglene oppe nord fra, som hos os søger ly, når kulden bliver for barsk, og maden er sparsom.
Ugler der lærer deres små at flyve fra staldens tag og til vaskehuset, i den stille nat hvor deres vitte-vitte -vit
høres.
Ørnefugle, ja mange forskellige arter er set her. Vor store glæde i de seneste år har været ,at den Røde
Glente er blevet standfugl, og netop valgte vort område.
Vi har fået et fantastisk liv ved at flytte fra København og ud på landet. Vi har lært så fantastisk meget. Da vi
flyttede herud hørte vi for første gang stilheden, og når mørket faldt på, så vi de smukke stjerner. Vi har
prøvet efter bedste evne, at give vore børnebørn del i vor glæde og viden om alt i vor dejlige natur.
Men tanken om store vindmøller som er i stand til at omdanne alt det, vi holder af skræmmer os, så derfor
ud på vandet med dem, der hører de hjemme, penge er ikke alt!

Med venlig hilsen

Annie Kofod
Druestrupvej 18
4632 Bjæverskov
Email: g.kofod@mail.dk
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Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:
•

Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige, og skæmme det smukke landskab med skov
og marker.

•

Støj – skyggekast og markeringslys på tårnet om natten vil kunne genere beboere i området.

•

Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.

•

Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko. Indtil der foreligger en
veldokumenteret afvisning, bør sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af nye møller på land
undgås.

•

Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster.

•

Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.

•

Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.

•

Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området
med de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.

Med venlig hilsen

Brian Jørgensen og Lone Rasmussen

Lidemarksvej 82 4632 Bjæverskov
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Region Sjællands j. nr. 17/00108
Til Køge Kommune
Vedhæftet sendes Region Sjællands bemærkninger til forslag til Køge Kommuneplan 2017.

Venlig hilsen
Carsten Ebbekær
Plan- og miljømedarbejder
Region Sjælland
Regional Udvikling
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf.
Fax

+45 57 87 58 03
+45 57 87 58 99

Personlig e-post ce@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk
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Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge
tmf@koege.dk
”KP 17”

Dato: 18. september 2018

Region Sjællands høringssvar til forslag til Køge Kommuneplan 2017
Region Sjælland har modtaget forslag til Køge Kommuneplan 2017
med frist for bemærkninger den 21. september 2018. Regionen har med
interesse læst forslaget. Høringssvaret har været forelagt Udvalget for
Trafik, infrastruktur og miljø og Forretningsudvalget henholdsvis den
4. og 17. september 2018.
Udvikling og vækst
Region Sjælland er ansvarlig for at sikre vækst og udvikling på tværs af
de 17 kommuner i regionen og for at sikre et positivt samspil med tilgrænsende regioner.
Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) sætter rammen
for udviklingen af regionen inden for bl.a. erhvervsudvikling, infrastruktur, uddannelse, beskæftigelse samt udviklingen i regionens byer
og yderområder. ReVUS udarbejdes i samarbejde mellem bl.a. Vækstforum Sjælland, Kommunekontaktrådet og Greater Copenhagen, hvilket sikrer større sammenhæng i de vækst- og erhvervspolitiske tiltag i
regionen.

Regional Udvikling
Miljø & Ressourcer
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf.: 57 87 58 30/57 87 58 31
naturmiljo@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk
Sagsnr:
17/00108
Brevnr:
17/00108-15
Sagsbehandler:
Carsten Ebbekær
57 87 58 03
ce@regionsjaelland.dk

Regionen forudsætter, at kommunen i udviklingen af kommuneplanen
har taget hensyn til, hvordan kommuneplanens ambitioner, målsætninger og indsatser bedst muligt hænger sammen med de mål og indsatser, der er besluttet i ReVUS.
Råstofområdet
Regionsrådet har vedtaget Råstofplan 2016. Råstofplanen udlægger interesseområder, men ikke graveområder, i Køge Kommune.
En kommuneplan må efter planloven ikke stride mod en råstofplan og
skal indeholde en redegørelse for kommuneplanens forudsætninger,
herunder om de af råstofplanens bestemmelser, der er relevante for
planlægningen af arealanvendelsen. Samtidig fremgår det af råstofloven, at en kommune er bundet af råstofplanen i sin planlægning og
administration. Regionen har indsigelsesmulighed efter planloven.

Side 1

Forslaget henviser s. 152-153 i afsnittet om ”Råstofinteresser” bl.a. til råstofplanens interesseområder, der samtidig er vist på kort. Det fremgår, at interesseområder er områder, som
skal reserveres til evt. fremtidig råstofindvinding.
Region Sjælland forudsætter samtidig, at forslagets retningslinjer generelt ikke er til hinder
for en udnyttelse af råstofressourcen i overensstemmelse med råstofplanen. Det gør sig eksempelvis gældende i forhold til forslagets retningslinje 1 for ”Landskabsinteresser” og retningslinje 1 for ”Kulturhistoriske interesser” vedrørende mulighederne for råstofindvinding/erhverv. Regionen skal til afsnittet ”Geologiske interesser” bemærke, at i det omfang det
er muligt, vil regionen søge at tage hensyn til de geologiske interesser. Som det fremgår af
Råstofplan 2016 vil regionen eksempelvis søge at bevare geologisk interessante profiler.
Forslaget har s. 95 retningslinjer for en transportkorridor, der bl.a. omfatter en mindre del af
råstofplanens interesseområde nord for Store Salby. Transportkorridoren er udlagt som konsekvens af det statslige landsplandirektiv ”Fingerplan 2017”. Det frem af den statslige ”Vejledning om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet”, bl.a. at uudnyttede råstofforekomster (i en række udlagte graveområder) så vidt muligt bør udnyttes, før der
placeres ny infrastruktur, men at indvinding dybere end 1 m over grundvandsspejl som udgangspunkt ikke er forenelig med senere etablering af større overordnede infrastrukturanlæg.
Region skal iagttage landsplandirektivets bestemmelser i forbindelse med en eventuel fremtidig vurdering af mulighederne for råstofindvinding.
Forslaget udvider, jf. s. 181 og 183, rammeområde ”2D05” for ”Campus Køge” ind i råstofplanens interesseområde øst for Ølby. Foreløbige boringer omkring interesseområdet tyder på,
at der ikke er væsentlige råstofforekomster i området, ligesom den nye jernbane mellem
Ringsted og København løber gennem den østlige del af interesseområdet.
Regionen vurderer på denne baggrund, at de to udlæg i råstofplanens interesseområde er af
underordnet betydning for råstofplanlægningen.
Venlig hilsen

Hanne Møller Jensen
Funktionschef
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Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Emne
Ændringsforslag til Kommuneplan 2017

Køge den 20. September 2018

1. Hermed ændringsforslag til kommuneplan 2017, omhandlende togstation Hastrup
øst
2. I forslag til Kommuneplan 2017 under Transport og infrastruktur, er der angivet
retningslinjer for infrastrukturanlæg som skal respekteres – herunder en mulig
infrastruktur station ved Hastrup Øst.
3. Nuværende situation
Området ved rundkørslen Langelandsvej/Vordingborgvej er et knudepunkt for den
trafikale infrastruktur i Hastrup / Køge syd. Der er stor belastning på busforbindelser
fra Køge syd ind til Køge station – herunder trafikale kødannelser i den sydlige del af
Køge centrum. Mange borgere vælger at tage egen bil til Københavnsområdet, netop
grundet trafikale forhindringer til nærmeste togstation og mangel på gratis P-pladser.
Borgerne i bydelene Hastrup/Hastrup øst/Køge syd mangler togstation i
fingerbyområde indenfor 600m-1200m.

Nuværende situation

4. Bystrukturen er baseret på at skabe velfungerende bydele med adgang til
detailhandel, offentlig og privat service samt højklasse banebetjening (regional og Stog) inden for gang- og cykelafstand.
Borgerne i bydelene Hastrup/Hastrup øst/Køge syd mangler togstation i
fingerbyområde indenfor 600m-1200m. Et byområde som ”forslag til Kommuneplan
2017” vil udbygge med nye udstykninger, og derved forøget behov for effektiv og
grøn infrastruktur.
5. Ændringsforslag ”Togstation Hastrup”
Ved placering af en togstation i knudepunktet ved rundkørslen Langelandsvej /
Vordingborgvej vil fingerbyområdet i Hastrup/Hastrup øst/Køge syd, være dækket
inden for radius af 600m-1200m. Togstationen vil være omtrentlig placeret midtvejs
imellem Køge station og Herfølge station på toglinjen. Rundkørslen på Vordingborg
udbygges med en finger hen til togstationen, området omkring togstationen udbygges
med busholdepladser samt et tilpasset antal P-pladser i den sydlige del langs
Vordingborgvej.
Placeringen af togstationen i knudepunktet, giver mange fordele. Der er direkte
forbindelse mellem tog, bybusser og regionalbusser fra hele den sydlige del af Køge
samt Hastrup. Der er etableret stisystemer i hele Køge syd / Hastrup som giver
beskyttet transport for cyklister helt frem til togstationen. Stationsnærhedsprincippet
bliver udnyttet fuldt ud, med samspillet mellem togstation og den direkte forbindelse
til bybusser samt regionale busser.
Borgere fra Køge syd, den nuværende bydel Hastrup øst samt fra det fremtidige
byudviklingsområde øst for jernbanen - kan indenfor 600m gå-afstand nå
togstationen via nuværende samt nye stisystemer (markeret med røde linjer).

Nye stisystemer (markeret med røde linjer).

Hele Køge syd dækket inden for 1200m/600m

Området syd for togstationen kunne på sigt bruges til P-pladser ud fra konceptet
”parkér og rejs” – dette ville være i god tråd med en evt. omfartsvej fra Stevns
udenom Køge centrum samt at nedbringe antal køretøjer i Køge centrum.
6. Motivation samt fordele
Ved placering af togstation i knudepunktet ved rundkørslen Langelandsvej /
Vordingborgvej.
a. Borgerne i Køge syd, Hastrup og Hastrup Øst kan i fingerbyområde, indenfor
gåafstand (600m) og cykelafstand (1200m) benytte en togstation med
forbindelse til København.
b. Togstationen vil styrke infrastrukturen i hele Køge syd, herunder udgøre en
primær rolle i infrastrukturen, i det fremtidige byudviklingsområde Hastrup Øst.
c. Stationsnærhedsprincippet bliver udnyttet fuldt ud, med samspillet mellem
togstation og den direkte forbindelse til bybusser / regional busser.
d. Fremtidige ”parkér og rejs” ved togstationen, vil være sammenstemt med en
omfartsvej fra Stevns.
e. Den nuværende infrastruktur kan, med relativt få tilførte midler, benyttes i
forbindelse med til- og adgangsveje til togstationen.
f. Der vil være færre køretøjer på strækningen fra Køge syd og ind til København.
g. Færre køretøjer i Køge centrum, og derved en mere smidig trafik i centrum.
h. Med elektrificering af togstrækningen Køge-Næstved, vil togstationen blive en
effektiv og miljørigtig ”grøn” løsning, på infrastrukturen i et
byudviklingsområde.
i.

Muligheden for at gennemføre ”projektet togstation Hastrup” er til stede –
området omkring togstationen er ikke bebygget parceller, og udgifterne til
erhvervelse af det krævet grundareal, kan ikke blive billigere.
Derudover er en byudvikling ud fra frivillighedsprincippet, at foretrække - frem
for en evt. fremtidig ekspropriation af grundareallet, når infrastrukturen skal
udbygges.

7. Byrådet anmodes hermed om, at godkende dette ændringsforslag til Kommuneplan
2017. Derudover bør Byrådet:
1. identificere den mangelfulde infrastruktur for borgerne i Køge syd, Hastrup
samt Hastrup øst (manglende togforbindelse),
2. være opmærksom på ”the golden opportunity” ved dette ændringsforslag,
3. respektere retningslinjer for infrastruktur i fingerbyområde,
4. være forberedt på den forsatte og fremtidige massive trafik fra Stevnsområdet,
5. se fordelene ved at lede trafikken ud af eller udenom Køge centrum.
Med venlig hilsen
Peter König
Højdevej 2
4600 Køge
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Jf. kapitel 4 Rammer område 13 – Anlæg i det åbne land er område 13T04 udlagt som interesseområde for placering
af to store vindmøller op til 150 m.
Det vil jeg gøre indsigelse imod bliver vedtaget.
Jeg mener, udpegningen skal tages ud af kommuneplanen, indtil der er gennemført tilstrækkelige undersøgelser af
konsekvenserne ved opførelse af sådanne store vindmøller på området:
• Støjberegning for nye store vindmøller
• Skyggekastberegning for nye store vindmøller
• Visualisering af nye store vindmøller
• Mulighed for etablering af havmøller i Køge Kommune
Det er vigtigt, udpegningen sker på et oplyst grundlag.
Argumenter for undersøgelser, der skal gennemføres inden beslutning om at udpege et område at placere så store
møller tages:
1. Energiforliget 2020-2030: Antallet af landvindmøller skal reduceres fra ca. 4.300 til maks. 1.850 i 2030 –
derfor skal der ikke etableres flere landvindmøller

1

Jeg mener Køge Kommune bør satse på havmøller i stedet – Køge er jo en kystkommune med mulighed for
dette. Desuden er kysten østvendt og den mest udtalte vindretning i Danmark er fra vest, hvilket vil betyde
væsentlige færre gener fra støj for alle kommunens borgere.
2. Jf. rapport ”Lavfrekvent støj fra store vindmøller” af Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen er det
konstateret ”at store vindmøller (2,3-3,6 MW) udsender relativt mere lavfrekvent støj (20-200 Hz) end små
vindmøller (op til 2 MW). Efterhånden som støjen bevæger sig væk fra møllen, bliver det lavfrekvente
indhold endnu mere udtalt, fordi luftens absorption reducerer de høje frekvenser mere end de lave”.
Konstant støjniveau skaber følge-sygdomme for den påvirkede befolkning og giver dermed større udgifter
for kommunen og samfundet.
Jeg mener, der skal igangsættes en undersøgelse af støjkonsekvenserne (gennemførelse af støjberegninger),
hvis der placeres to 150 m (eller mindre) vindmøller på det udpegede område.
Hvis undersøgelserne viser, at støjgrænsen – både for ’almindelig’ støj og lavfrekvent støj - for de
omkringliggende/nærmeste boliger ikke kan overholdes, må planerne sløjfes.
Rapporten konkluderer desuden, at der i planlægningsfasen må indregnes en sikkerhedsmargin for at sikre,
at de rejste vindmøller vil overholde støjgrænserne, som der findes en international teknisk specifikation
for.
3. Endelig konkluderes i samme rapport, at store vindmøller forurener det samme areal med støj, som et antal
små møller med den samme samlede elektriske effekt.
Det vil sige, at to store vindmølle med en samlet ydelse på 6 MW (141 m høj) vil støjforurene, det vil sige
give mere end 44 db(A), et areal svarende til 8 750 kW møller (70 m høje) – mindst 50 ha hvilket svarer til 4
gange større areal end området der er foreslået udlagt til tekniske anlæg.
4. Skyggekast og blink fra vingerne
Min bolig ligger mindre end 1,5 km nordøst for det udlagte område. Dermed vil der være skyggekast og blink
fra vingerne hele vinterhalvåret i både stuen og soveværelse i min bolig.
Jeg mener, der skal gennemføres en skyggekastberegning. Hvis beregningen viser, at bare 1 bolig vil få mere
end reelt 10 timer skyggekast om året (kravværdi), må planerne sløjfes.
5. Jf. Naturstyrelsens ”Planlægning for vindmøller” er vist en visualisering af møller med kun en højde på 141
m og hvordan de vil syne i landskabet på en afstand af 1,5-2,3 km afstand:
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Det vil svare til min potentielle udsigt fra min stue og soveværelse i min bolig.
Jeg er flyttet til min nuværende bolig i sommeren 2018, og har gennem de tidligere 15 år boet på landet med ca. 800
m til en ca. 70 m høj vindmølle. Møllen stod vest for min bolig, og jeg havde ingen væsentlige gener ved at bo så tæt
på møllen.
Jeg vil derfor påstå, at jeg ikke er ’forskrækket’ over at skulle bo tæt på vindmøller.
Jeg vil alligevel komme med denne indsigelse, da jeg ikke mener, placeringen er gennemtænkt, eller at det er
samfundsmæssigt godt at opstille så store vindmøller på land og så tæt på boliger. Jeg mener placeringen vil
medføre for store og uacceptable gener for vindmøllernes omgivelser.
Jeg mener følgende undersøgelser skal gennemføres, inden området ved Juellund udpeges til vindmøller:
• Mulighed for etablering af havmøller i Køge Kommune
• Støjberegning for nye store vindmøller
• Skyggekastberegning for nye store vindmøller
• Visualisering af nye store vindmøller
-Venlig hilsen

Jette Alkjærsig Nielsen
Højagervej 1
Lidemark
4632 Bjæverskov
Mobil: +4524663702
jean@orbicon.dk
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Med venligst hilsen
Per Rendsborg
Ringstedvej 468
4632 Bjæverskov
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Forsalg til Kommuneplan i Køge Kommune.
Borgere og politikere efterlyser flere arealer til seniorboliger, og derfor foreslår jeg at arealet som pt. er i
landbrugszone indlemmes i byzone Bjæverskov By. Matrikel nr. 5cc og 5m og areal ca. 3 ha. Se nedenstående
skitser
Det kan anvendes til seniorboliger hvor boligerne er sammenbyggede i en lukket kreds, klyngehuse, og
sammenbindende med en garage. Hermed kan beboerne føle sig sikre i egen indre haver og fællesarealer, dog
med en fælles aflåst port.
Der er tæt på Bjæverskov indkøbscenter, lægehus, ældrecenter og 2 x bus transportmidler. Endvidere for
seniorerne, skole og børnehaver til afhentning af børnebørn.
Der er ingen togforbindelse som jeg har set man anvender i Kommuneplanen, men det er ikke krævet i henhold
til Fingerplan 2017, se vedhæftede skrivelse fra Erhvervsministeriet. Og vi taler jo højst om 20-30 seniorboliger
for Bjæverskovs beboere som er efterlyst af mange.
Ser frem til en positiv sagsbehandling.
Med venlig hilsen
Per Rendsborg
Ringstedvej 468
4632 Bjæverskov
Mobil: 2192 8402
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Kære Per Rendsborg
Tak for din henvendelse og en god telefonsamtale d.d.
Som aftalt sender jeg hermed en kort beskrivelse af Fingerplanens regler om stationsnær lokalisering – i
fagjargon stationsnærhedsprincippet (se nedenfor).
God læselyst!
Med venlig hilsen
Jeppe Fisker Jørgensen
Chefkonsulent
ERHVERVSSTYRELSEN
Planlægning og byudvikling

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291267
E-mail: JepFis@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk
ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og
lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.

Stationsnærhedsprincippet
Regler om stationsnær lokalisering af større byggeri med mange brugere (i fagjargon
stationsnærhedsprincippet) begrundes først og fremmest med en målsætning om at mindske trængsel og
tabt tid på vejene og give borgerne mulighed for effektiv, kollektiv transport til og fra deres arbejdspladser
og andre bygninger med mange daglige brugere.
Den nuværende version af stationsnærhedsprincippet, som jeg beskriver nedenfor, blev indført af
daværende miljøminister Connie Hedegaard i Fingerplan 2007 og er ikke blevet ændret i de to seneste
Fingerplaner – Fingerplan 2013 og Fingerplan 2017.
Princippet tager afsæt i planlovens kap. 2 c om planlægning i hovedstadsområdet, hvor det fremgår det, at
byudvikling skal ske under hensyntagen til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening.
I den gældende Fingerplan, Fingerplan 2017, uddybes og konkretiseres denne planlovsbestemmelse med
regler om, at større, publikumsintensive byfunktioner skal placeres i nærheden af eksisterende eller planlagte
stationer på S-banerne, Kystbanen, Vestbanen, Øresundsbanen, Metroen og den kommende Ring 3-letbane.
Det vil p.t. i alt sige 166 stationer inden for Fingerbyens håndflade og i byfingrene. Disse stationer har jeg
markeret på nedenstående kort.
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Større, publikumsintensive byfunktioner defineres i Fingerplan 2017 som byggeri over 1.500 etagemeter, der
eksempelvis huser kontorer, udstillings- og kongrescentre og hoteller, dvs. bygninger med mange brugere.
Der er praksis for, at boligbyggeri ikke ses som omfattet af reglerne.
Ifølge Fingerplan 2017 skal de publikumsintensive byfunktioner fortrinsvis placeres i et ”stationsnært
kerneområder”, som afgrænses i maksimalt 600 meters gangafstand fra ovennævnte stationer.
Herudover gælder, at publikumsintensive byfunktioner med et meget stort antal brugere fra forskellige dele
af hovedstadsområdet – fx et stort stadion – fortrinsvis skal placeres i de stationsnære kerneområder for de
50 af ovennævnte 166 stationer, der i Fingerplan 2017 er udpeget som såkaldte knudepunktsstationer.
Hvis der ikke er tilstrækkeligt med byggemuligheder til publikumsintensive byfunktioner i det stationsnære
kerneområde, kan de ifølge de gældende regler placeres i en luftlinjeafstand på op til 1.000 meter inden for
håndfladen (det indre storbyområde) og til 1.200 meter i byfingrene (det ydre storbyområde). Disse områder
uden for det stationsnære kerneområde betegnes ”stationsnære områder”. Opdelingen i hhv. indr og ydre
storbyområde fremgår af nedenstående kort:
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Afgræsningen af stationsnære kerneområder er udformet på baggrund af analyser der viser, at rejsendes
villighed til at bruge eksempelvis S-toget lider et markant knæk ved gangafstande på over 500 meter.
Sidstnævnte konklusion illustreres med nedenstående figur, der viser forskellige professionsgrupper
tilbøjelighed til at vælge de ovennævnte former for skinnebåren trafik afhængig af afstanden til nærmeste
station.
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Til Teknik-og Miljøforvaltningen
Planafdelingen
Vedr. matr.no. 12 e Gørslev By, Gørslev
Jævnfør Deres brev af 13. juni 2018
Indsigelse:
Jeg gør opmærksom på følgende:
1

1. På Østervang , som arealet ligger ud til, er der gadelys og internet
Der er lagt ny kloak i begge dele af Gørslev i foåret 2017
2. Arealet kan bruges til parcelhus-grunde eller tæt-lav-bebyggelse
3. Arealet kan forbinde de 2 adskilte dele af Gørslev nemlig den gamle del og Gørslev Stationsby.
4 Der er kun få ledige grunde i området, og grunde er velbeliggende, da de vender mod syd-øst.
5.Grundene kunne tiltrække ny familier til området.
6. Der er en ny tendens fra by til land, hvor flere familier gerne vil flytte fra byen og ud til det mere
fredelige land.
7.Jeg gør opmærksom, at det daværende Storstrøms Amt stillede sig velvillig til udstykningen ( 1963 )
I håb om Deres velvillige behandling står jeg til rådighed for yderligere oplysninger.
Med venlig hilsen
Jørgen Kim Petersen
Slimmingevej 41
4100 Ringsted
Tlf 31343100
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Landsbyforeningen Gørslev & Omegn
Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke, Fløjterup

Gørslev den 17. september 2018

Til Køge Kommunes Plan- og Klimaudvalg
Ang. høring vedrørende udkast til kommuneplan for Køge
Kommuneplanen er byrådets planvision for kommunens udvikling de næste 12 år. Hovedstrukturen er en
beskrivelse af de overordnede visioner, som ligger til grund for den fremtidige udvikling, som byrådet vil
arbejde for.
Vi mener dog, at der er grund til følgende bemærkninger og ændringsforslag:

Landsbyforeningen Gørslev og Omegns lokalråd foreslår, at afsnittet s. 36
”Også i Gørslev er der skabt mulighed for nye boliger inden for landsbyafgrænsningen i form
af 5-6 nye boliger på sportspladsen ved den tidligere skole Gørslev Skole”
erstattes af nedenstående:
Matr. 12. e gøres til byzone og derved udfyldes hullet mellem de 2 dele af landsbyen med 5-6
parcelhuse eller rækkehuse, dog således, at der på den ene eller anden måde etableres rimelig luft
mellem de ny huse og husene beliggende Østervang 9 og Østervang 11.
Det skal bemærkes, at dette forslag harmonerer med, at netop dette stykke på Østervang for nyligt har
fået etableret gadebelysning og ny asfalt – nærmest som en forløber for udfyldningen af tomrummet
mellem den gamle og den nye del af Gørslev. Desuden harmonerer forslaget med tidligere
formulerede ønsker om, at Gørslev og Omegn udvikles på en harmonisk måde, så landsbyerne

fremstår smukke og intakte til glæde for de borgere, der kan lide at færdes i landsbyerne og
som rekreerer sig ved det.
Arealet på sportspladsen er et af byens stærke fælles aktiver, der blandt andet bruges af den
succesfulde, men pladsmæssigt hårdt trængte lokale idrætsforening. Den helt oplagte og eneste
årsag til, at vi skulle afgive noget af sportspladsen er hvis, der på sigt etableres en idrætshal, der
kan tilgodese skolens og lokalområdets nuværende og fremtidige behov.
Dette fremgår af tidligere høringssvar til byrådet fra landsbyforeningen Gørslev og Omegn:
Høringssvar af 10. februar 2015 vedr. tillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2013, Bjæverskov Vest:
”Vi ønsker udvikling i Gørslev og omegn, men ikke for enhver pris. Udbygningen skal foregå på
en bæredygtig og harmonisk måde, hvor udbygningen af boligområder og infrastruktur foregår
parallelt med udbygningen af erhvervsområder og andre aktiviteter og gerne i den rækkefølge”

www.goerslev-omegn.dk

Landsbyforeningen Gørslev & Omegn
Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke, Fløjterup

og høringssvar til kommuneplan 2013 af 28.10.2013:

Ved udmøntning af kommuneplanen (lokalplaner) mener byrådet, at kommuneplanens
formuleringer som fx ”at sikre, at bevaringsværdige træk og landsbyens karakteristika
respekteres (s. 207)”skal forstås dynamisk og udmøntes sådan, at lokalområdet
nødvendigvis må forandres og udvikles samtidigt med, at de lokale natur- og
kulturhistoriske karakteristika og strukturelle træk i det åbne land og i landsbyer
fastholdes og gerne forstærkes.
Der skal administreres under skyldig hensyntagen til forandringens nødvendighed uden
at den står i modsætning til de natur- og kulturhistoriske værdiers udvikling og historie
- også på landet.
Derfor er det også direkte forkert, når der i planen er lagt op til at Gørslev ikke kan
udbygges mod øst, så Østervang og Gørslev derved bliver et sammenhængende
byområde. Et lidt større befolkningsgrundlag vil sikre et endnu bedre grundlag og
forståelse for, at der tilflyder midler til området. Den politik der har været ført hidtil
har resulteret i decideret affolkning af området, og det er på tide endeligt at gøre op
med denne politik.
Med hensyn til infrastrukturen i kommunen (s. 39 i forslaget til kommuneplanen) står der at: ”I
de seneste år er busdriften i Køge Kommune styrket” I vores lokalområde er oplevelsen dog en
anden. Busdriften er blevet stærkt forringet over en længere årrække og det bør derfor fremgå
tydeligt, at den fremtidige udvidelse og forbedring af busdriften/kollektive trafik også vil
gælde landsbyerne og at intentionerne i det hele taget er at fremme sammenhængen og
mobiliteten mellem by og land i kommunen.

Afsnittet foreslås udbygget, så det får følgende ordlyd:
” I de seneste år er busdriften i Køge Kommune styrket. Det har betydet bedre busforbindelser
mellem Køge og henholdsvis Bjæverskov og Borup samt indførelse af A-busser, der kører fra
Herfølge i syd til Universitetshospitalet og Campus Køge i nord. Resultatet af den øgede
busbetjening har været en markant passagerfremgang og dermed mulighed for yderligere
udvidelse og forbedring af busdriften. Køge Nord vil snarest blive forsynet af A-bus, så flest
mulig vil få gavn af den nye, hurtige togforbindelse. Fremadrettet vil byrådet arbejde for en
fortsat udvidelse og forbedring af busdriften. Dette gælder også udvidelse og forbedring af
busdriften mellem landsbyerne og fra landsbyerne til Køge by i øst og Borup i vest”.
I forlængelse af dette vil endnu et planmål kunne tilføjes: (Planmål – Køge Kommune vil:)
•

Arbejde for en styrkelse af den kollektive trafik til fremme af sammenhængen og
mobiliteten mellem by og land i kommunen

I kapitlet om Kultur, idræt og fritid (s. 70) fremgår det ikke, at man ser, at der i kommunens
mindre samfund også kan være et rigt foreningsliv med stor positiv betydning for
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Landsbyforeningen Gørslev & Omegn
Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke, Fløjterup

lokalsamfundene. Men det findes. Til glæde og gavn. I forståelse af, hvor vigtig en brik,
foreningslivet udgør kulturelt, socialt og sundhedsmæssigt i småsamfundene, bør byrådet
bestræbe sig på at styrke disse foreninger. Derfor foreslår vi et yderligere planmål: (Planmål –
Køge Kommune vil:)
•

Bakke op om og støtte lokale foreninger, som i de mindre samfund/landsbyer har
betydning for brugen og udviklingen af hhv. kultur-, idræts- og fritidslivet, samt støtte de
udviklingspotentialer og initiativer, der strømmer herfra.

Det skal yderligere bemærkes, at lokalrådet for Landsbyforeningen Gørslev og Omegn meget gerne i
den kommende tid får mulighed for at drøfte en mere sammenhængende helhedsplan for Gørslev og
Omegn med Plan- og Klimaudvalget.
På vegne af Landsbyforeningen Gørslev og Omegn,
Nanna Lund Steenstrup, formand
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Venlig hilsen

Niels Kjølhede

Arkitekt maa, partner,
Direkte: +45 2183 8685
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Europaplads
Mindegade 13, 3
DK-8000 Århus C
Telefon: +45 8620 3200
www.mgarkitekter.dk

NYHED
> Frederiksbjerg skole og bypark er nomineret til endnu en pris
> Nu kan du følge Møller & Grønborg på Instagram
> Blå bænk repræsenterer Møller & Grønborg til Aarhus Design Week 2018
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Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Planafdelingen
Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
tmf@koege.dh

20.09.2018

Høringssvar til Kommuneplanforslag 2017
Vedr: fremsendt forslag til ’Byudvikling i Algestrup, Byen i naturen’,
På matr. Nr. 4c Algestrup By, Sædder.
Fra:
Møller & Grønborg A/S
Europaplads, Mindegade 13
8000 Aarhus C
nk@mgarkitekter.dk
På vegne af:
Bregentved
Koldinghus Allé 1
DK-4690 Haslev

Til rette vedkommende
Hermed fremsendes vore bemærkninger /indsigelser til ’Kommuneplanforslag 2017’ og specifik i relation til nyt by udlæg ’Boligområde vest for
Algestrup, Algestrup V’.
Kort resumé
I foråret 2017 forelagde vi vores vision til byudvikling af Algestrup, med en
samlet bebyggelse på mellem 500-600 boliger på en 53,5 HA egen grund.
Bebyggelsen foreslog vi anlagt etapevis med 3 samlede etaper.
En vision der er i tråd med Køge kommunes overordnede mål for byudvikling,
nemlig bebyggelse tæt på en station (Genåbning af Tureby station), udvikling
af de mindre landsbysamfund (Algestrup), Understøtte kultur og
idrætsaktiviteter og nærhed til dette), samt grundlag for lokale dagtilbud,
folkeskole, dagligvarebutikker (Alkestrup Skole m idrætsanlæg, mm),
endvidere differentieret botilbud til familier m børn, +55 beboere i nye fælles
boformer, osv.

Europaplads
Mindegade 13, 3.
8000 Aarhus C
Tlf. 86203200
www.mgarkitekter.dk

Her vil vi også kunne tilbyde nye beboere i Køge Kommune et bo og
værested i grønne omgivelser i pagt med og tæt på natur, Algestrup, byen i
Naturen.

Efterfølgende har vi på opfordring og til brug for behandling til
kommuneplanen, fremsendt ‘Algestrup / Byen i naturen, byudvikling i
Algestrup, september 2017, Etape 1’ og her redegjort for en samlet etape 1,
bestående af 3 mindre bebyggelsesklynger med boliger, service, institutioner
og detail, med samlet ca 200 boliger.

I ’Kommuneplan 2017, kvalitet i udviklingen’ foreslås det bla på side 33, at ca
20 HA kan by udvikles og i første omgang kun med ca 100 boliger og efter
2021.

Vores indsigelse og bemærkninger er derfor, at ca 100 boliger som start, er
for få og begrunder vores indsigelse således:
1) Ny bebyggelse på kun 100 boliger, vil i relation til vores forslag på ca
200 blandet villaparceller, rækkehuse/etagehuse, betyde en
væsentlig reducering af byudviklingsplanen og efterlade 1. etape af
bebyggelsen amputeret.
Konsekvensen vil umiddelbart blive, at den samlede bebyggelse med
3 klynger skal reduceres til 1+½ klynge. Alternativ 3 klynger med få
boliger i hver og dermed bla. en ulig skæv fordeling på
anlægsomkostninger, byggemodning og salgbare arealer. Den
enkelte grund vil udgøre en for lille del af det samlede fællesareal
eller af de ca 20 HA.
2) Udviklingen og udbygningen af Algestrup bør ske ud fra ønsket om en
sammenhængende landsbybebyggelse, hvor der er fokus på en plan
set i en helhed. En samlet 1. etape på ca 200 boliger vil skabe en
optimal harmonisk udbygning og sammenhæng, hvor de 3
klyngebebyggelser vil føje sig naturligt og landskabeligt til den
eksisterende landsbys grønne rand zone.
En udbygning på kun ca 100 boliger vil derimod blive en
knopskydning uden væsentlig sammenhæng med Algestrup og de
grønne arealer, endsige skabe nærhed og kontakt til Tureby Station,
der netop med sin genåbning er en væsentlig livgivende forudsætning
for byens udvikling.
3) En samlet 1. etape vil tilføre og sikre en ny sammenhængende
vejforbindelse fra nord til syd, med tilslutning til eksisterende
vejstruktur i begge ender, hvilket giver bedre trafik flow og bedre trafik
afvikling. Adgang til stationen er del af denne sammenhæng.
En reduceret 1. etape, vil betyde én tilslutning og i første omgang føre
til ’blinde veje’, der giver mindre sammenhæng og integrering med
eksisterende byvejnet og station.

4) En samlet 1. etape integrerer nuværende Alkestrup skole og
børneinstitution i byen. Fra at ligge på kanten af byen, til at udgøre et
styrket samlingspunkt i byen, hvor de grønne sportslige og rekreative
arealer ikke kun aktiveres fra øst men omsluttes af nye boliger med
brugere og deres adgangsmulighed..
5) Boligantallet og der med antal nye beboere, har stor indflydelse på
Algestrups udvikling som bosted og værested fremadrettet. Der bor i
dag knap 900 indbyggere, hvilket alt andet lige er i underkanten, med
hensyn til bla etablering af en velassorteret dagligvarebutik på ca
700-900 m2 (Landsgennemsnit er ca 830 m2). I mindre byer skal der
være et kundegrundlag på over 1000 indbyggere for at opnå
butiksstørrelser over de 400 m2. (iflg RIS.undersøgelser i 2015).

200 boliger vil styrke Algestrups indbyggertal med ca 500 og dermed
forbedre detailbutiksgrundlaget væsentligt, et nødvendigt løft til
fremme af byens samlede udvikling.
6) Genåbning af Tureby station i 2021 og med ½ times togdrift til bla
Køge og Hovedstadsområdet, vil være attraktivt for mange og især
åbne øjnene for nye mulige tilflyttere, hvis det også samtidig betyder
at Algestrup har gode servicetilbud, rigt kulturliv, dagligvarebutik med
bredt sortiment, osv. Byudviklingen skal være til at få øje på fra dag
et, hvorfor antal af nye boliger, boformer og alderssammensætning, at
udnytte synergieffekten også er afgørende. Antallet af nye
boliger/brugere til stationen, vil give et bedre grundlag for forbedret
adgangsforhold til denne.
7) En samlet 1. etape indgår i målsætningen om et ’Grønt
Danmarkskort’, hvor bebyggelse og friarealer er sammentænkt, for at
skabe mest mulig adgang til grønne arealer. Bebyggelsen mod nord
er en Skovbebyggelse, hvor boliger og ny plantet skov skaber fælles
værdi.
Alle boligerne er placeret i lysninger med nyplantede skovtræer
omkring sig.
Plantning af træer kunne påbegyndes tidligt i processen med
byudvikling, så tidsfaktor og vækstbetingelser udnyttes optimalt.
Adgang til natur og skov mod vest og syd er lige for, med nye
stiadgange til Grevindeskoven umiddelbart syd for bebyggelsen.

Til slut vil vi gerne anbefale og slå et slag for, at bebyggelsesplanen for den
samlede byudvikling af Algestrup mod vest, medtages og vises i
Kommuneplanen 2017 som den skitserede vision.
Vi håber denne indsigelse og ovennævnte vil blive taget til efterretning.
Såfremt der ønskes uddybende forklaring eller behov for yderligere, er
undertegnet naturligvis til rådighed

Med venlig hilsen

Anders Dolmer
Godsforvalter

Niels Kjølhede
Arkitekt m.a.a
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Hermed fremsendes indsigelse af vindmøller. KP17
Mvh. Ingrid og Leif Larsen
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September 2018

Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund

Begrundelse:
•

Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og
skæmme det smukke åbne landskab.

•

Støj og skyggekast vil kunne genere beboere i området.

•

Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge.

•

Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress,
søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør
sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af nye møller undgås.

•

Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.

•

Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området.

•

Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres.

•

Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området
med de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.

Med venlig hilsen

Navn: Ingrid og Leif Larsen

Adresse: Lidemarksvej 44, 4632 Bjæverskov

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:
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Indsigelse mod store vindmøller.pdf

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 24. september 2018 08:28
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Underskrevet indsigelser
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: skovbjerggaard [mailto:skovbjerggaard@get2net.dk]
Sendt: 22. september 2018 09:00
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Underskrevet indsigelser

Vedhæftet 3 stk. underskrevet indsigelser mod opførelse af store vindmøller ved Vilkestrup.
Venlig hilsen
Andreas, Lene og Erik Mølbak
Ejbyvej 22
4623 Lille Skensved
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Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse mod opførsel af store vindmøller ved Vilkestrup
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk
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Med venlig hilsen Maiken Jensen
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Isabell Malou Petersen
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Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
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-----Oprindelig meddelelse----Fra: Carl Gustav Madsen [mailto:carlgustav@waoomail.dk]
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Til Køge kommune.
Bemærkninger til "Forslag til kommuneplan 2018".
Vedr. afsnit 2.6 Transport og infrastruktur.
Det fremgår vedr. Trafikanlæg punktet f. Omfartsvej ved Borup, at denne kun betegnes som en mulig
fremtidig infrastruktur i planperioden.
Dette giver en for stor usikkerhed om en snarlig gennemførelse, der er absolut påkrævet.
Anlæggelsen bør senest ske i forbindelse med byudviklingen af Borup NØ, der iflg. Powerpointshow på
Borgermøde er planlagt udført i perioden
2017 - 2020.
I dag foregår den gennemkørende trafik via Ryeskovvej - Hovedgaden (nordlige del) - Møllevej.
Trafikken er meget intensiv og en stor del er tung trafik, dette er meget farlig, især for de bløde
trafikanter, herunder de mange børn til/fra idrætshallen, desuden er den til stor støjgene for beboerne
nær ruten.
Kommunen vil hermed også kunne opfylde en del af dens indsatsområde 2 i den strategiske trafikplan
"Den rigtige trafik på den rigtige vej".
Hilsen
Iben Larsen og Carl Gustav Madsen
Hovedgaden 53a
Borup
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Kære Politikere og Forvaltning I Køge Kommune,
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Kommuneplan 2017.
Venlig hilsen
Sille Haahr-Aasmul
Formand for Borgerforeningen for Højelse, Lille Skensved og omegn
Højelsevej 13, 4623 Lille Skensved
Mobil: 2618 3888, info@lilleskensved.dk
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Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Høringssvar

1

Køge Kommunes Kommuneplan 2017
Kære Politikere og Forvaltning I Køge Kommune,
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn fremsender hermed vores
høringsvar til Køge Kommunes Kommuneplan 2017.
Vi har længe arbejdet for en god og positiv udvikling i vores område. Vi har haft en
god og konstruktiv dialog med både politikere og forvaltning omkring forslag og
ønsker til udviklingen i vores område. Vi har derfor set frem til forslaget til kommunplan med en stor forventning.

Lille Skensved, Højelse og omegn
har et stærkt socialt sammenhold og mange aktive foreninger.
Borgerforeningen er meget aktiv og
vores aktiviteter, informationer og
høringer følges og har opbakning fra
op mod 1000 personer i området.

’Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn’ er en forening med det formål
at være et lokalt talerør for Lille Skensved, Højelse og omegn. Vi arbejder for et
øget fokus på vækst i Køge Nord med det formål at tiltrække og fastholde borgere og børnefamilier. Området har et stærkt socialt sammenhold og mange aktive
foreninger. Borgerforeningen er meget aktiv og vores aktiviteter, informationer og
høringer følges og har opbakning fra op mod 1000 personer i området.

LANDSBYER
I de seneste år har der generelt i kommunen – og også i vores område været en
række konflikter omkring anvendelsen og udviklingen af kommunens landsbyer. Det
er klart borgerforeningens opfattelse, at der ligger meget stor værdi i at bevare og
udvikle vores landsbyer på en måde, så de er attraktive at bo i. og dette må, i nogle
situationer, sætte nogle begrænsninger for, hvordan landsbyerne udvikles. ”Udvikling” af landsbyer med enten store transporttunge virksomheder eller udvidelser af
landsbyerne med mange nye boliger ser vi som værende i modstrid med den trivsel
og udvikling vi ønsker for landsbyerne. Det er derfor med stor glæde, at vi kan se at
formuleringerne omkring beskyttelse af landsbyerne er stærke og klare.

”Udvikling” af landsbyer med enten
store transporttunge virksomheder
eller udvidelser af landsbyerne med
mange nye boliger ser vi som værende
i modstrid med den trivsel og udvikling
vi ønsker for landsbyerne.

Borgerforeningen Lille Skensved,
Højelse og omegn
www.lilleskensved.dk

NYE UDSTYKNINGER
’Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn’ arbejder for et fortsat styrket
sammenhold i lokalsamfundet og for at gøre området attraktivt for nye tilflyttere.
Det har derfor også hele tiden været et meget stort ønske for borgerforeningen at få
lavet yderligere udstykninger i Lille Skensved. Det kan være med til at skabe en positiv udvikling i området, sikre tilflytningen til byen og styrke vores institution, skole,
foreningsliv og handelsliv. Vores område består primært af hyggelige familiehuse til
meget lave priser sammenlignet med andre steder i hovedstadsområdet.
Det er derfor os en stor glæde, at se at udstykninger i området også er forslået i
kommuneplanen. Det undrer os dog meget at området i rækkefølgeplanen er sat til
perioden 2021-2024. I modsætning til et nyt boligområde i Køge Nord er Lille Skensved allerede et velfungerende lokalsamfund med en veldrevet skole, en velfungerende daginstitution og idrætsanlæg. Byen har et rigt erhvervsliv med frisør, brugs,
bager, slagter og meget mere. Med åbningen af Køge Nord station vil hele området
omkring blive langt mere attraktiv – udstykningerne i Lille Skensved vil dermed blive meget attraktive for dem der leder efter en bolig i en hyggelig stationsby med en
kort cykeltur til stationen. Der vil helt sikkert komme en kæmpe efterspørgsel efter
huse i Lille Skensved omkring åbningen af banen, og det ville være naturligt at have
udstykningerne klar til dette.
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Det har derfor også hele tiden været et
meget stort ønske for borgerforeningen
at få lavet yderligere udstykninger i
Lille Skensved.

Lille Skensved allerede et
velfungerende lokalsamfund med
en veldrevet skole, en velfungerende
daginstitution og idrætsanlæg. Byen
har et rigt erhvervsliv med frisør,
brugs, bager, slagter og meget mere.
Med åbningen af Køge Nord station
vil hele området omkring blive langt
mere attraktiv – udstykningerne i Lille
Skensved vil dermed blive meget
attraktive.

Vi foreslår:
at udstykningsområdet Lille Skenved S flyttes i rækkefølgeplanen til perioden 2017-2020

Borgerforeningen Lille Skensved,
Højelse og omegn
www.lilleskensved.dk

SKOVREJSNING ØNSKES
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Området omkring Lille Skensved er kendetegnet ved by, industriområder, samt dyrkede marker. Det er et stort ønske for Borgerforeningen at få flere naturområder
med muligheder for anvendelse til forskellige rekreative formål. Sammenholdt med
Borgerforeningens formål om at gøre området endnu mere attraktivt er der en naturlig bekymring med hensyn til ændringer i landskabet, som ødelægger områdets
fremtoning og harmoni.
I direkte forlængelse af Lille Skensved udvides transportcentret, og Køge kommune
gennemfører ”Køge Nord” projektet. Disse projekter vil dels betyde en kraftig reduktion i udstrækningen af marker og åbent landskab omkring vores område samtidig med en stigning af generende lys, støj og trafik. Fra borger i området er der et
samstemmende ønske om at få bedre rekreative områder i direkte forbindelse med
Lille Skensved.
Vi ønsker ikke at stå i vejen for udviklingen, men vi ønsker, at man tager områdets
helhed med i betragtning, når man planlægger og giver tilladelse til bygninger, der
er op til 40 meter. Bygninger, som vel at mærke ligger meget tæt på Lille Skensved,
og som vil få negativ visuelt betydning for området.
Som borgerforening er det vigtigt for os at bevare landskabets karakter og sikrer, at vores boliger ikke kommer til at ligge midt i et industrikvarter. Vi ønsker, at de grønne områder tænkes ind i en helhed omkring det nuværende STC, fx ved at industribygninger
afskærmes ved hjælp af træer og grønne områder, så bygningernes højde ikke skæmmer landskabet. Træer og grønne områder vil samtidig mindske de negative konsekvenser, som opførelsen af de høje bygninger får og allerede har fået for vores område.
Vores område er som sagt nabo til nogle dominerende anlæg som både STC, Køge
Nord, bane og transportkorridor. Disse projekter er meget positive for kommunen
og landet som helhed. De skaber og vil skabe en kæmpe udvikling og dynamik i hele
kommunen.

I direkte forlængelse af Lille Skensved
udvides transportcentret, og Køge
kommune gennemfører ”Køge Nord”
projektet. Disse projekter vil dels betyde
en kraftig reduktion i udstrækningen af
marker og åbent landskab omkring vores område samtidig med en stigning af
generende lys, støj og trafik.

Som borgerforening er det vigtigt for os
at bevare landskabets karakter og sikrer, at vores boliger ikke kommer til at
ligge midt i et industrikvarter. Vi ønsker,
at de grønne områder tænkes ind i en
helhed omkring det nuværende STC,
fx ved at industribygninger afskærmes
ved hjælp af træer og grønne områder,
så bygningernes højde ikke skæmmer
landskabet.

Det er dog vigtigt for os at pointere at det er OS der skal leve med mange af de
negative konsekvenser, der følger med denne udvikling. Det er vores område der
bliver brugt som smutvej for lastbilerne; det er vores havudsigt, der er skiftet ud
med en udsigt til Nomecos høje byggeri; det er vores nattero der er erstattet af
lyden af bakkende lastbiler. Vi har som borgerforening gang på gang beskrevet hvilke aktiviteter, der kan være med til at afbøde nogle af disse konsekvenser, men vi
må desværre konstatere at der IKKE er nogle af vores forslag der er indarbejdet i
kommuneplanen.
Vi har længe haft et stort ønske om at der bliver rejst en skov langs hele vest siden
af både STC og Køge Nord projektet sådan at der kommer en klarer afgrænsning
imellem industri og land/by. Det er med stor beklagelse af vi kan konstatere at der
i kommuneplanen IKKE er ændret på disse områder og at hovedparten stadig er
”skovrejsning uønsket”.

Vi foreslår:
At områderne imellem Nordhøj og Skensveds gamle industri
og imellem STC og Ølbyvej udpeges til ”Skovrejsning Ønskes”
sådan at der kommer en sammenhængende skov-stribe gående fra Egedsvej til Ølby landsby der afgrænser for støj og
skaber en visuel afgrænsning af den tunge industri
STIER
Der er planlagt en hel del stier i vores område. Vi ved dog også at transportstier er
meget dyre og at kommunen har et meget lille budget til transport stier. Vi opfordrer derfor til, at man med Køge Nord projektet, og de planlagte stisytemer i dette
område husker at samtænke disse med stier med Lille Skensved, Højelse og omegn, så de to stisystemer blive sammenhængende. I den forbindelse vi vi bemærke
at rekreative stier er nemmere, man stadig skaber et stor rekreativ værdi for os.

Det er vores område der bliver brugt
som smutvej for lastbilerne; det er vores havudsigt, der er skiftet ud med en
udsigt til Nomecos høje byggeri; det er
vores nattero der er erstattet af lyden
af bakkende lastbiler.

Det er med stor beklagelse af vi kan konstatere at der i kommuneplanen IKKE er
ændret på disse områder og at hovedparten stadig er ”skovrejsning uønsket”.
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VINDMØLLER VED VINKELSTRUP
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Der er i kommuneplan forslaget åbnet en mulighed for udskiftning af møllerne ved
Vinkelstrup. Vi er i borgerforeningen lidt overraskede over, at dette forslag pludselig
er indarbejdet i forslaget til kommuneplanen:
•	Dels har der ikke været en inddragelse og dialog med de berørte borgere på en
måde, så der har kunne deltage i en demokratisk debat omkring emnet.
•	Dels er det også vores opfattelse af forholdene omkring det realistiske i planerne
ikke er undersøgt. Bl.a. indeholder forslaget en formulering om at ”den visuelle
påvirkning af omgivelserne ændres væsentligt”. I dag står der lave møller som
kun er synlig i nærområdet omkring møllerne, hvis der rejses nye kæmpe møller
vil disse mange gange højere møller naturligvis blive meget mere dominerende
og samtidig blive synlige på langt større afstande. Det er i vores øjne naivt at tro
at nye kæmpe møller ikke være have en væsentlig negativ visuel påvirkning af et
kæmpe område.
•	Staten har tidligere i år besluttet at man ønsker at REDUCERE antallet af landvindmøller. Dette skyldes de mange negative konsekvenser som store vindmøller
har for naboer på land. Vi finder det derfor dybt bekymrende at Køge ønsker at gå
imod statens retning og rejse nye møller der har en stor negativ effekt med lys,
støj og visuelle forringelser i vores lokalområde til følge.

Vi foreslå:
at formuleringen omkring udskiftning af møller i Vinkelstrup
fjernes fra kommuneplanen og erstattes af en erklæring om
at kommunen ønsker at fremme havvindmøller.

Staten har tidligere i år besluttet at
man ønsker at REDUCERE antallet af
landvindmøller. Dette skyldes de mange
negative konsekvenser som store vindmøller har for naboer på land. Vi finder
det derfor dybt bekymrende at Køge ønsker at gå imod statens retning og rejse
nye møller der har en stor negativ effekt
med lys, støj og visuelle forringelser i
vores lokalområde til følge.

Vi har som nævnt oplevet at have mange positive dialoger med politikere og forvaltning i de seneste år. Men når vi kigger på kommuneplanen, er vi ærlig talt noget
skuffede. Kommuneplanen indeholder kun få klare forbedringer på udstykning og
beskyttelse af landsbyer, men et stort og vigtigt ønske omkring skovrejsning er helt
uændret, og endeligt indeholder forslaget også en klar forværring med mulighed for
kæmpe vindmøller.
Vi håber, at I vil begynde på at lytte til borgerne ”på landet”, både ved at indarbejde
vores forslag fra dette høringssvar i kommuneplanen, men også i alle jeres andre
aktiviteter i de kommende år.
På vegne af Borgerforeningen for Højelse, Lille Skensved og omegn
Sille Haahr-Aasmul
Formand for Borgerforeningen for Højelse, Lille Skensved og omegn
Højelsevej 13, 4623 Lille Skensved
Mobil: 2618 3888, info@lilleskensved.dk
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Køge kommune
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4600 Køge

Vedr. Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved Juellund.

Som nabo til Juellund vil vi gerne gøre indsigelse og udtrykke vores dybeste bekymring for planerne om at
opstille store vindmøller i området.
Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress, søvnproblemer,
hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør sikkerhedsprincippet gælde
og opførelse af nye møller undgås
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Det har i mange år været kendt, at infra lavfrekvent støj, som kan gå igennem husvægge, er potentielt
skadelig (en parallel til røntgenstråling), og man ved ikke hvad en langvarig påvirkning fra de store
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lægges sammen giver det 360.000 ton CO2 mindre, og den lovede 40% reduktion som skal være opnået i
2030 er på 200.000 ton CO2. Dvs. der er 160.000 ton CO2 i overskud, og heraf vil en landvindmølle ifølge
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KOMMENTERING AF KOMMUNEPLANFORSLAG KØGE 2017, PLAN-ID 9420179.
21.09.2018
Hermed fremsender Museum Sydøstdanmark bemærkninger til kommuneplan Køge 2017, planid
9420179.
Vi ønsker især at kommentere to forskellige forhold:

Borgring ved Lellinge
Museums Sydøstdanmark arbejder på at skabe en ny besøgs- forsknings- og udstillingsattraktion
på Borgring. Som led i den proces ønsker museet at fremme UNESCO-ansøgningen for
Vikingetidens ringborge i Danmark, hvori Vikingeborgen Borgring indgår. Derfor ønsker vi, at
arealet, hvor borgen samt det nuværende udstillings- og parkeringsområde ligger, får
mulighed for at udvikle sig yderligere. Det samlede areal skal være tilgængeligt for
besøgende, og området bør have en status, som understøtter dette samt muliggør at
publikums-, udstillings- og forskerfaciliteter etableres. Se vedlagte kort over det samlede
areal, som er omfattet af vores henvendelse.
For at understøtte dette i kommuneplanen fremadrettet ønskes, at arealets status ændres fra
landzone til rekreativ zone i et kommuneplanstillæg.

Figur 1: Oversigtskort over området omkring Borgring ved Lellinge. Blå skravering er Museets forventede
arealbehov til udstillingsbygninger, p-pladser, udendørs formidling osv. Rød skravering er selve det fredede
fortidsminde Borgring. Brun skravering er 100m beskyttelseszonen omkring det fredede fortidsminde
og lyserød skravering er Kulturarvsareal med international betydning for Borgring. Kilde: kort og
matrikelstyrelsen.
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Gennemgang af delområder
Museets kommentarer vil i dette tilfælde være koncentreret om områder omfattet af
statusændringer med henblik på udstykning til beboelse eller erhverv i kommuneplanen. Områder
hvor man ønsker at ændre status, så en udstykning til især boliger eller erhvervsbyggeri kan
faciliteters er i hovedfokus. Dog kan samme proces være gældende for andre arealer, hvor der
skal gennemføres jordarbejder i forbindelse med statusændringen. I forbindelse med nogle af
disse kommende anlægsarbejder er det museets vurdering, at væsentlige fortidsminder vil blive
destrueret. Museet vil derfor gerne opfordre til, at det arkæologiske arbejde forud for en eventuel
udstykning og anlægsarbejder, udføres i så samlet en proces og så tidligt som muligt, da dette rent
økonomisk vil være det absolut mest rentable for en kommende bygherre.

Figur 2: Oversigtskort over delområder fra kommuneplan Køge 2017.

De forskellige delområder er kort omtalt nedenfor. Enkelte områder omtalt i kommuneplanen er
ikke medtaget i herstående kommentarer, da der allerede er udarbejdet lokalplaner og etableret
samarbejder med myndigheder og bygherre vedr. anlægsarbejder. Konkret drejer det sig om
området i Køge Nord (område 1), Ølby (område 2), Søndre Havn området i Køge (Område 3) hvor
der allerede samarbejdes med Køge Kommune og Køge Kyst, Borup (område 6), Bjæverskov
(område 7), Vemmedrup (område 8) og Ejby (område 10). Desuden er der ikke kommenteret på
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de enkelte sager i landområdet, da det vil basere sig på en konkret vurdering af de enkelte
anlægsarbejder fra sag til sag i en deltaljeringsgrad der ikke er tilstede her.

HASTRUP (område 4)
Stednavnet Hastrup peger ifølge dansk stednavneforskning på, at landsbyen opstod som en
udflytterlandsby engang i 1000-1250årene, dvs. i slutningen af vikingetid/begyndelsen af
middelalderen. Den ældste skriftlige kilde, der omtaler landsbyen, stammer fra 1350, hvor den
nævnes med navnet Hastørp (Krak, femte udgave, bd. IV 1, side 134). -Tørp endelsen er af
samme type som –strup, og indikerer en landsby udflyttet i 1000-1200 årene. Selve den
middelalderlige landsby lå noget sydligere end det påtænkte udbygningsareal (se figur 3), og der
er ikke meget, der umiddelbart indikerer, at der her vil være fare for at påtræffe væsentlige
fortidsminder fra middelalderen eller historisk tid.

Figur 3: Udsnit af udskiftningskort opmålt i 1795. Den middelalderlige landsby ses nederst i billedet, mens det
påtænkte udbygningsareals placering er markeret med blå stjerne.
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Til gengæld er området i umiddelbar nærhed spækket med fortidsminder fra oldtiden. Lidt nord og
nordøst for arealet er registreret et stort bælte af gravhøje (se figur 4, hvor højene nr. 11-29 og 119 er angivet med sorte cirkler). Med så mange oldtidshøje må man forvente, at der man ved
jordarbejder vil påtræffe væsentlige spor af bebyggelse fra bondestenalder, bronzealder og
jernalder (dvs. fra for ca. 6000 år siden og frem for tusind år siden). Det har også vist sig at være
tilfældet ved undersøgelser forud for elektrificering af Lille Syd-banen mellem Køge og Næstved
(nr. 129-130) og udstykning forud for anlæggelse af Klavervejskvarteret (nr. -115). Her er der
blevet fundet spor af huse, gruber, brønde osv. fra stort set alle forhistoriske perioder fra
bondestenalder til yngre jernalder.

Figur 4: Med blå figur er angivet den omtrentlige placering af arealet, der påtænkes bebygget. Registrerede,
kendte fortidsminder angivet med lille cirkelsignatur samt såkaldt sted- og lokalitetsnummer. Kilde: kort og
matrikelstyrelsen.

Det er derfor museets vurdering, at man ved jordarbejde på dette areal vil påtræffe væsentlige
fortidsminder. Det er derfor museets klare anbefaling, at der forud for jordarbejder udføres en
arkæologisk forundersøgelse. En sådan ville kunne afklare, om der er væsentlige fortidsminder på
arealet, deres omfang og udstrækning samt bestemme en eventuel udgift til en egentlig
arkæologisk udgravning. Museet anbefaler desuden, at denne forundersøgelse udføres så tidligt
som muligt i planlægningsfasen, sådan at projekter evt. kan ændres i forhold til eventuelle
fortidsminder med henblik på en bevaring af disse.
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Herfølge (område 5)
I forbindelse med udvidelse af den eksisterende boligmasse i Herfølge rummer 5 arealer med alt
sandsynlighed spor af væsentlige fortidsminder. Øst for Lille Syd-banen drejer det sig om to
arealer Herfølge SØ1 og Herfølge SØ2 (5B12) beliggende på matrikel 10a, 11a og 11d, ejerlav
Herfølge by, Herfølge sogn. De berørte arealer i kommuneplanen 5B12 udgøres af et typisk dansk
landbrugslandskab og ligger ud til et vidstrakt landskab med flade marker i den sydlige del af
Herfølge. I området findes N-S gående lavninger i marken. Ifølge mundtlig overlevering har
Junckers savværk for mange år siden dumpet savsmuld i en lavning i området. Lavningerne har
med alt sandsynlighed dannet afgrænsninger for klynger af bebyggelser i oldtiden.

Figur 5: Oversigtskort over arealerne for Herfølge SØ1 og SØ2 markeret med blå stjerne. På kortet ses desuden
arealet for tidligere arkæologiske undersøgelse lok.nr. 93 samt fund af humane knogler lok.nr. 54, 56, 57, 58, 59
og 60. Kilde: kort og matrikelstyrelsen.

I 2005 blev dele af matrikel 10a udstykket til beboelse og i den forbindelse blev der gennemført en
større arkæologisk undersøgelse på nuværende matrikler 10b-10ce, Sted- og lok.nummer 05010493.
Ved udgravning fremkom bebyggelse fra perioden ældre romersk jernalder til yngre germansk
jernalder år 0 til ca. år 750. I alt ni bebyggelser- seks langhuse og tre udhuse. To huse var af
særlig interessante, et større langhus fra germansk jernalder og et separat indhegnet mindre hus.
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Flere gruber med materiale hovedsageligt dateret til ældre romersk jernalder fremkom ligeledes
ved denne udgravning. Bebyggelsesområdet menes ikke at være afgrænset til det allerede
undersøgte areal.
På matrikel 11a er der tidligere fundet en jordfæstegrav fra jernalderen, hvilket kan betyde at en
begravelsesplads tilhørende føromtalte bebyggelse skal findes her. Til at understøtte dette er der i
1800-tallet fundet mindst 6 skeletter i området tæt ved sted- og lok.nummer 050104-54, 56, 57,
58, 59 og 60. Disse konkrete afsætninger er dog baseret på mundtlige overleveringer i slutningen
af 1800-tallet, og kan derfor alle være fundet indenfor et mindre areal end angivet. Endelig er der
opsamlet flere flintredskaber på markerne i området.
Arealerne Herfølge SØ1 og Herfølge SØ2 (5B12) rummer med alt sandsynlighed store mængder
væsentlige fortidsminder fra oldtiden og vi anbefaler derfor at arkæologiske forundersøgelser af
området planlægges i god tid forud for kommende anlægsarbejder. Ved en tidlig indsats kan
problematikkerne omkring en evt. gravplads klarlægges og de berørte arealer kan evt. udtages til
grønne områder i de nye bebyggelser uden anlægsarbejde, således at fortidsminderne bevares for
eftertiden og omkostningerne til arkæologisk udgravninger reduceres.
Tre arealer vest for Lille Syd-banen, Herfølge N, Herfølge NV og Herfølge SV (5B17 og 5BE12)
rummer ligeledes med alt sandsynlighed spor af væsentlige fortidsminder.

Figur 6: Oversigtskort over arealerne for Herfølge N, NV og SV markeret med blå stjerne. På kortet ses desuden
tidligere arkæologiske undersøgelser lok.nr. 131 og 132 samt fund af humane knogler lok.nr. 52. Kilde: kort og
matrikelstyrelsen.
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I forbindelse med elektrificeringen af Lille Syd-banen er der tidligere gennemført arkæologiske
udgravninger to steder, der begge støder op til de kommende udstykninger. Det drejer sig om
sted- og lok.nr 050104-131 og 132. Her er der fundet væsentlige fortidsminder i form af
bebyggelse fra jernalderen samt en urnebegravelse. Undersøgelserne dækkede kun et meget
begrænset areal og det forventes at fortidsminderne kan følges på væsentlige dele af de
kommende udstykninger. Desuden er der tidligere fundet jordfæstegrave ved sted- og lok 05010452.
Som øst for Lille Syd-banen anbefaler vi derfor at arkæologiske forundersøgelser af området
planlægges i god tid forud for kommende anlægsarbejder. Ved en tidlig indsats kan
problematikkerne omkring en evt. gravplads klarlægges og de berørte arealer kan evt. udtages til
grønne områder i de nye bebyggelser uden anlægsarbejde, således at fortidsminderne bevares for
eftertiden og omkostningerne til arkæologisk udgravninger reduceres.

Lille Skensved (område 9)
Omkring Lille Skensved er tre arealer udpeget til udstykning med nybyggerier eller til
erhvervsareal. Det gælder således matriklerne 6ep (9E03 Pektinfabrikken), dele af 10a (9B04 Lille
Skensved SØ), 14a+b (9B02 Lille Skensved SV), ejerlav Lille Skensved by, Højelse sogn.
På markerne omkring Lille Skensved er der flere gange påtruffet væsentlige fortidsminder i form af
bebyggelse fra oldtiden primært fra bronze- og jernalder med også gårdsanlæg fra middelalderen
er fremkommet. Hele seks større arkæologiske udgravninger (Sted- og lok.nr. 020105-15, 25, 93,
120, 132 og 139) er blevet gennemført i umiddelbart nærhed til de berørte arealer. Desuden er
der adskillige fund af væsentlige fortidsminder i det nærmeste opland.

Figur 7: Oversigtskort over Lille Skensved. På kortet er de berørte områder 9B02, 9B04 og 9E03 markeret med
blå stjerner. Tidligere arkæologiske udgravninger med fund af væsentlige fortidsminder i for af bebyggelse fra
bronze- og jernalderen er markeret med rødt. Kilde: kort og matrikelstyrelsen

7

MUSEUM
SYDØSTDANMARK

Udover de museale undersøgelser er der fundet flere danefægenstande ved detektorafsøgninger
på områdets marker. Her skal særligt et fremhæves ; en trind stang af guld fra yngre jernalder
fundet på matrikel 10a (lok. nr. 91). Disse stænger af guld findes ofte i forbindelse med nedgravet
skatte i udkanten af væsentlige bebyggelser.
Set i lyset af de mange nærliggende lokaliteter med bebyggelse anses det for sandsynligt, at
skjulte fortidsminder vil forekomme indenfor de udpegede arealer, der forventes udstykket. Vi
anbefaler derfor at arkæologiske forundersøgelser af området planlægges i god tid forud for
kommende anlægsarbejder.

Lellinge (område 11)
Til dette område ønsker Museum Sydøstdanmark som ovenfor beskrevet, at arealet ved
besøgscenteret ændre status fra landzone til rekreativ zone i et kommuneplanstillæg for at fremme
muligheden for at skabe publikums-, udstillings- og forskerfaciliteter kan etableres.

ALGESTRUP (Område 12)

Figur 8: Matr. 4c og 8a Algestrup ejerlav, Sædder sogn. Kilde: Kort og matrikelstyrelsen
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Stednavnet Alkestrup peger ifølge dansk stednavneforskning på, at landsbyen opstod som en
udflytter landsby engang i 1000-1250årene, dvs. i slutningen af vikingetid/begyndelsen af
middelalderen. Den ældste skriftlige kilde, der omtaler landsbyen, stammer fra 1472, hvor den
nævnes med navnet Algisterp (Krak, femte udgave, bd. IV 1, side 139). -Terp endelsen er af
samme type som –strup, og indikerer en landsby udflyttet i 1000-1200 årene.
Det ældst kendte kortmateriale er det såkaldte Original 1 kort (se figur 9); et matrikelkort, der er
registreret som gældende fra 1807. Det viser rester af en såkaldt vejlandsby, dvs. en
middelalderlig landsby med gårdene liggende på begge sider af en vej. Arealet ligger således vest
for og i umiddelbar tilknytning til den middelalderlige del af landsbyen.
Man kan således forvente at påtræffe spor af forskellige aktiviteter med tilknytning til den
middelalderlige landsby på arealet.

Figur 9: Udsnit af udskiftningskort fra 1807, det såkaldte Original 1 kort. Den daværende matr. 3a er nu en del af
matrikel 4c. Kilde: Geodatastyrelsen
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Figur 10: Kendte fortidsminder vest for Algestrup. Kilde: Kort og matrikelstyrelsen.

Der kendes til enkelte fortidsminder umiddelbart vest for arealet (se figur 10). Lokaliteten markeret
som nr. -7 indikerer rester af en overpløjet gravhøj fra oldtiden, mens nr. -16 fortæller om
opsamlinger af flere flintgenstande (herunder flintøkser) fra stenalderen.
Herudover vurderer museet, at selve områdets topografi og bonitet sammenholdt med dets
placering i forhold til den middelalderlige landsby gør, at det uden en forudgående arkæologisk
forundersøgelse ikke kan afgøres, om der er bevaret spor af væsentlige fortidsminder på arealet.
En arkæologisk forundersøgelse ville kunne afklare, om der er væsentlige fortidsminder på arealet,
deres omfang og udstrækning samt bestemme en eventuel udgift til en egentlig arkæologisk
udgravning. Museet anbefaler desuden, at denne forundersøgelse udføres så tidligt som muligt i
planlægningsfasen, sådan at projekter evt. kan ændres i forhold til eventuelle fortidsminder med
henblik på en bevaring af disse.
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read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message.
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www.valloe-stift.dk
E-mail sb@valloe-stift.dk

Den 20. september 2018

Vedr.: Indsigelser til Køge Kommunes Forslag til Kommuneplan 2017

Generelle bemærkninger:
Et helikopter-kig på kommuneplanforslaget fra en udviklingsvirksomhed i det åbne land:
Kommuneplanforslaget ses værende et udtryk for overdreven trang til offentlig detaljestyring
med den konsekvens, at mange af kommunens jordbrugsvirksomheder står uden mulighed for
udvikling - trods flotte ord om andre intentioner
En metafor for, hvordan alle planforslagets regler/begrænsninger stiller jordbrugsvirksomhederne i
kommuneplanregi, kunne være
en meget ensidig forestilling i en Morten Korch’sk teaterkulisse i byboernes teater
– aktørerne er bundet fuldt ud af manuskriptet, medens instruktøren, i form af det offentlige, kan
ændre scenen for dem selv og dem, som de ønsker at please, blot ved at knipse med fingrene.
Vi spørger os selv, hvad det er værd, at alle vi almindelige aktører i hverdagen skal pålægges at følge alle planernes ”diktater”, når det ønskede mål alligevel bare tilsidesættes med et knips.
Et af de seneste eksempler: Forslag til omfartsvej, der - i direkte modstrid med alle intensionerne og
klassifikationerne i kommuneplanforslaget - pløjes lige igennem
”særlige værdifulde”, ”store”, ”sammenhængende”, ”stærkt biodiversitet-” og ”kulturarvholdige” ”naturområder”med ”særlige beskyttelsesinteresser”
der er af ”afgørende betydning for spredning” af mangfoldigheden af flora og fauna.
Tankevækkende!
Vallø finder det ligeledes tankevækkende, at der i kommuneplanforslaget arbejdes med kriterier for
kommunens afgørelser i sager om forandring, der er subjektive og uden nærmere afgrænsning/definition. Det er begreb som ”oplevelsen af”, som Stiftet ikke mener hører hjemme her. Kriterier og prioriteringer bør være klart definerede og objektive, så der ikke opstår tvivl om sagligheden
i afgørelserne.
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Vallø Stift har følgende indsigelser til Køge Kommunes kommuneplanforslag 2017:
Køge Kommune lægger i forslaget op til, at man gerne vil have et flot og indbydende landskab med
masser af natur og kultur samt oplevelsesmuligheder.
Da jorden omkring Køge by hovedsagelig er privatejet, skal der lyde en opfordring til kommunens
politikere og embedsmænd om at have følgende in mente:
En forudsætning for, at virksomhederne i det åbne land kan vedblive med at passe, pleje og
forbedre de smukke landskaber og de særlige natur- og kulturmiljøer, er, at virksomhederne
får mulighed for at udvikle sig og følge med samfundets erhvervsudvikling i øvrigt.
Vallø Stifts jorde er stærkt berørt af 8 af de 9 beskyttelses-lag, der lægges ud i forslaget. Disse udpegninger har endog meget betydende konsekvenser for stiftets udviklingsmuligheder.
Her ud over er der de positive udpegningsfelter for diverse aktiviteter, der ikke lægges ud til Vallø –
vindmøller, solceller, store husdyrhold, stormflodssikring af Strandskovens sommerhuse og grunde
m.m.

Konkrete indsigelser til kommuneplanforslag 2017:
Vedr. kapitel 1, pkt.1.10 Grøn struktur:
Køge Kommune (KK) ønsker at sikre en grøn struktur som grundlag for udarbejdelse af Grønt
Danmarkskort. KK har valgt at arbejde med meget brede korridorer i stedet for at arbejde med økologiske forbindelser (der ikke er lig med korridorer), som det lokale Naturråd har indstillet til kommunen at anvende i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Danmarkskort.
Vallø er, som Naturrådet, ikke tilhænger af den anvendte korridortanke, men finder det mere formålstjenligt at anvende begrebet økologiske forbindelser, og så tage udgangspunkt i de konkrete,
lokale arters behov for ”trædesten”, og så arbejde med udpegning af realistisk, opnåelige forbedringsmuligheder.
Konkret ønsker Vallø korridoren langs Vedskølle Å udtaget, og i stedet indarbejde konkrete behovsbetingede økologiske forbindelser fra Billesborg-/Strandskoven langs kysten ned til Natura
2000 arealet ved Odden og videre til Purlunden – og ind i Stevns kommune til Dyrehaven og Nyhaven – for så at koble på det store skovområde Gunderup Kohave/Vallø Storskov i Køge Kommune.
Princippet, der beskrives s. 41, om kombinationen af grøn spredningskorridor og stinet, er en overordentlig betænkelig måde at planlægge på, såfremt intensionen er at gøre noget godt for biodiversiteten og truede arter. Der er på kortet s. 40 indtegnet en planlagt rekreativ sti langs Vedskølle Å.
Åen med næromgivelser er i dag et uforstyrret refugium for dyr og planter, som det vil være en
kæmpe fejl at åbne op for støjende mountainbike-ryttere og andre forstyrrende elementer. Den rekreative sti kan i stedet følge Strandskoven, fortsætte gennem herregårdslandskabets flotte udsigtsallér ned til Purlunden, forbi Vallø Slot, og videre gennem Nyhaveskoven ned til Gunderup Kohave/Vallø Storskov.
Konkret ønsker Vallø den indlagte ”planlagte rekreative sti” langs Vedskølle Å udtaget af forslaget.
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I det store sammenhængende skov- og naturområde Lellinge Frihed, hvor de to skovejende stiftelser
gennem de sidste 5 år har fået oparbejdet en nu begyndende bæredygtig bestand af stort hjortevildt,
har man i planforslaget indtegnet en planlagt sti midt gennem hjortevildtets base, hvor der er den for
dem nødvendige ro og uforstyrrethed. Dette er en ødelæggende idé for denne afgørende del af faunaen.
Konkret ønsker Stiftet den planlagte rekreative sti midt i Lellinge Frihedskomplekset udtaget af
planforslaget.
Retningslinjerubrikken s. 42:
Retningslinje 1 – sidste del af sætningen ”samt….” bør udtages, så de økologiske forbindelser
adskilles fra stinettet. Ordet ”Spredningskorridorerne” bør erstattes med ”De økologiske forbindelser/trædesten”.
Vedr. kapitel 2, pkt.2.4. Kultur, idræt og fritid:
På kortet s. 73 angives zoneringen for store friluftsanlæg af kommunen. Da Vallø arbejder med en
udvidelse af campingpladsen syd for den nuværende i Strandskoven samt et tilhørende aktivitetscenter, skal Vallø konkret anmode om at få udtaget dette 7 ha område umiddelbart syd for Stiftets campingplads af zone 1 og lagt det over i zone 3 (se kort under pkt. 4.4).
Vedr. kapitel 2, pkt.2.6. Transport og infrastruktur:
I planmålene s. 90 synes at mangle en passus om, at KK arbejder med frivillighedsprincippet ved
anlæggelse af stier. Dette ønsker Vallø tilføjet. Passus’en er til en vis grad anført under ”Det rekreative stinet” s. 92.
S. 92, kort over stier:
Stiftet henviser til ønskerne om udtag af to planlagte stiforløb ovenfor.
Transportkorridorer s. 94:
Transportkorridorer langs Sydmotorvejens vestlige side mellem Ringstedvej og Ll. Salbyvej
rummer den fredede Borgring, hvorfor transportkorridoren her bør fjernes/reduceres, så man får
fjernet en fremtidig trussel for anlæg på det fredede fortidsminde, og så man kan komme i gang med
trygt at få opbygget en aktivitetsklynge omkring et formidlingscenter nord for Ringstedvej.
Retningslinjerubrikken s 95:
Pkt. 1 anmodes ændret, så den kommer til at indeholde: KK arbejder for at få korridoren fjernet
på den vestlige side af motorvejen mellem Ringstedvej og Ll. Salbyvej.
Vedr. kapitel 2, pkt.2.9. Varmeforsyning og energiproduktion:
Solceller har i planforslaget fået en alt for ringe position vurderet i forhold til den grønne og bæredygtige energiproduktion, som den er. Solcelleanlæg har den fordel i forhold til vindmøller, at der er
meget begrænsede gener for naboerne. Solceller bør derfor tildeles et markant større udpegningsareal i planen. Vallø skal her ytre interesse for at anlægge betydende anlæg.
Vedr. kapitel 2, pkt.2.12. Klimatilpasning:
Vallø ønsker at fastholde KK på kommunens mål nr. 1 i opstillingslisten s. 118., og Stiftet skal derfor konkret anmode om, at kystsikringsdiget i område 3 placeres øst for sommerhusene i
Strandskoven, og at det indarbejdes en tilladt sokkelhøjde for selv samme sommerhuse på
min. 1 m.
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Retningslinjerubrikken s. 118:
Pkt. 1. anmodes om at måtte blive ændret, så digeplaceringen bliver øst for sommerhusene, så
disse beskyttes mod stormflod på lige linje med alle andre bygninger i KK.

Vedr. kapitel 3, pkt.3.1. Generelt om beskyttelsesinteresser:
Afbalanceret fysisk planlægning s. 129:
Balancen mellem by- og vækstområder og hensynet til beskyttelse af natur-, kultur- og landskabsværdier angiver kommunen at have stor udfordring i, og angiver administrationspraksis som middel.
Vallø skal, som virksomhed i det åbne land, anmode om, at KK i deres administrationspraksis
tager et behørigt hensyn til jordbrugsvirksomhedernes mulighed for at fortsætte deres nødvendige udvikling. En sådan er nødvendig for at kunne bevare og udvikle alle de værdier, der er i
det åbne landskab.
Begrænsninger af miljøgener s. 130:
Intensivt husdyrhold lægges her ind under begrebet ”stærkt forurenende virksomheder”, hvilket ikke
er rimeligt. Der anføres samtidig, at nye eller udvidelser ikke må medføre ”..og oplevelsen af et område mister værdi”. Begrebet ”oplevelsen af” er ikke egnet som kriterium, da det ikke er defineret og
klart afgrænset, så det operationelt kan udgøre et kriterium for en afgørelse. Vallø skal derfor anmode om, at ”og oplevelsen” udtages af teksten i midterste kolonnes første afsnit side 130.
I andet afsnit i samme kolonne anføres, at der ”skal foretages en konkret vurdering af, om det aktuelle anlægs miljøpåvirkning vil forringe almenhedens oplevelse af landskabs-, natur- eller kulturværdier”. Her er der igen indlejret et ikke klart og operationelt kriterium – almenhedens oplevelse af
en forringelse af nogle værdier. Vallø finder, at afgørelser efter vurderinger efter sådanne kriterier
er meget svære at foretage fagligt og sagligt. Stiftet skal derfor anmode om, at denne sidste sætning i afsnit to, kolonne to på s. 130 udtages.
Vedr. kapitel 3, pkt.3.2. Landskabsinteresser:
Planmål s. 132:
Vallø vil gerne konkret anmode om, at der i planmål-oplistningen tilføjes et punkt, hvor de i landskabet placerede jordbrugsvirksomheders udviklingsmuligheder prioriteres på lige linje med
befolkningens mulighed for oplevelse. Sidstnævnte er anført som et selvstændigt punkt på listen.
Der opsættes meget restriktive retningslinjer for, hvad der kan opføres af byggeri og anlæg samt et
decideret forbud mod tilstands- og arealanvendelsesændring inden for særligt værdifulde udpegninger. Det er barske vilkår at få pålagt alle ens landbrugsarealer – man låser virksomheden i en tidslomme, der meget hurtigt gør, at virksomheden ikke kan følge med den økonomiske udvikling i
samfundet, og derved heller ikke kan opfylde sine forpligtigelser i relation til vedligeholdelse af
landskabet og øvrige formål med virksomheden.
Det er derfor bydende nødvendigt at fjerne en stor del af udpegningerne, så kun de allermest værdifulde landskaber fastholdes udpeget, og samtidig lette formuleringerne i relation til forbedring af
mulighederne for jordbrugsvirksomhedernes udvikling.
Så godt som alle Valløs landbrugsarealer er udpeget som havende landskabelige værdier. Der mangler belæg for denne ”totale udpegning”, og Stiftet skal konkret anmode om, at de udpegede arealer
på Ny Lellingegaard og de ikke fredede arealer på Gl. Lellingegaard udtages af udpegningen.
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Retningslinjerubrikken s. 135:
Konkret skal anmodes om at tilpasse af formuleringerne, så der levnes mulighed for udvikling
af jordbrugsvirksomhederne.
Pkt. 3.: Stiftet kan ikke se det rigtige i, at KK har til mål, at der helt generelt tilstræbes STØRST
MULIG offentlig adgang og mulighed for oplevelse på private ejendomme – Stiftet skal derfor anmode om enten fjernelse af formuleringen ”størst mulig”, eller i stedet at tilføje ”på offentlig
ejede arealer”.
Pkt.4.: Stiftet skal her af samme årsager som ovenfor anført om ”oplevelse af”, anmode om, at sidste sætning i pkt. 4. fjernes.
Vedr. kapitel 3, pkt.3.3. Kulturarv:
Vallø Stift har - naturligvis - en meget stor interesse i at bevare Stiftets kulturarv.
KK er voldsom ambitiøs i sine mål, udpegninger og virkemidler.
Stiftet vil gerne henlede KKs opmærksomhed på, at der altså skal tjenes rigtig mange penge for at
klare denne kæmpemæssige byrde – specielt for private ejere, men Vallø gætter - i disse budgetspare-runde-tider - også på, at det gælder kommunerne. Pas nu på, at motivationen hos ejerne til at
prioritere en god vedligeholdelse ikke slagtes i stræben efter det perfekte, og sørg så for, at ejerne
også i fremtiden har en økonomi til, at de kan fortsætte vedligeholdelsen.
Alle Valløs arealer er udpeget til såvel ”kulturhistorisk interesseområde” som ”bevaringsværdige og
særligt bevaringsværdige kulturmiljøer”.
Med den ambition KK – på andres vegne – lægger for dagen, ja, så ser fremtiden ikke lys ud for
virksomheder som Vallø Stift. Byggeri, anlæg og ændret anvendelse bliver nærmest bandlyst, men
til gengæld skal alt plejes og passes til ”UG med kryds og slange” – en nærmest umulig kabale at få
til at gå op.
Igen under kulturarv-temaet mener KK, at det er vigtigere, at ”oplevelsen af” de kulturhistoriske
værdier ikke forringes, end at vi som samfund skaber udviklingsmuligheder, så der også i fremtiden
levnes økonomi til at klare byrden med de vigtigste kulturarvværdier.
Stiftet skal derfor konkret anmode om, at Vallø Stifts skove, Ny Lellingegaards markarealer,
samt den ikke fredede del af Gl. Lellingegaard udtages af såvel udpegningen som kulturhistorisk interesseområde som bevaringsværdigt/særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
Retningslinjerubrikken s. 142:
Vallø Stift anmoder om, at der i retningslinjerne medtages tekst, hvor hensynet til den økonomiske udvikling hos jordbrugsvirksomhederne i det åbne land prioriteres.
Pkt.3.: Teksten ”oplevelsen eller” anmodes fjernes.
Pkt. 4.: Stiftet kan ikke se det rigtige i, at KK har til mål, at der helt generelt tilstræbes STØRST
MULIG offentlig adgang og mulighed for oplevelse på private ejendomme – Stiftet skal derfor anmode om enten fjernelse af formuleringen ”størst mulig”, eller i stedet at tilføje ”på offentlig
ejede arealer”.
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Vedr. kapitel 3, pkt.3.4. Biologiske interesser:
Det lokale Naturråds indstillinger til kommunen ses ikke at være indlejret i forslaget. I stedet er KK
forsat med at foretage udpegningen med den meget ”brede pensel”.
Så godt som alle Valløs arealer er igen udpeget som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
KK anlægger således også ved denne udpegning en voldsom ambitiøs holdning. Denne ambitøse
udpegning i kombination med de stærkt begrænsende retningslinjer for tilladelsesgivning til byggeri
og anlæg samt anvendelsesændring gør, at Vallø skal anmode om, at Vallø Stifts skove alle udtages
af udpegningen ”område med særlige naturbeskyttelsesinteresser”, og i stedet udpeges som ”potentielle naturområder” (som Søllerup Indelukke). Tilsvarende anmodes om, at alle Valløs landbrugsarealer udtages af udpegningen ”område med særlige naturbeskyttelsesinteresser”, idet almindeligt
drevent landbrug ikke berettiger til en klassifikation som ”særlig”.
Et område af Ny Lellingegaards mark er udpeget som ”potentielt naturområde – nyt vådområde”. Denne udpegning anmodes fjernet, idet det er tale om et landbrugsareal.

Stiftets campingplads er udpeget som potentielt naturområde – denne i bedste fald uheldige udpegning, bedes fjernet.
Retningslinjerubrikken s. 148:
Vallø Stift anmoder om, at der i retningslinjerne medtages tekst, hvor hensynet til den økonomiske udvikling hos jordbrugsvirksomhederne i det åbne land prioriteres.
Pkt.3.: Stiftet kan ikke se det rigtige i, at KK har til mål, at der helt generelt tilstræbes STØRST
MULIG offentlig adgang og mulighed for oplevelse på private ejendomme – Stiftet skal derfor anmode om enten fjernelse af formuleringen ”størst mulig”, eller i stedet at tilføje ”på offentlig
ejede arealer”.
Pkt.8.: Vallø skal anmode om, at teksten i linje 4/5 ”i videst mulig omfang bevares” ændres til
”søges bevaret”.
Vedr. kapitel 3, pkt.3.5. Geologiske interesser:
Vallø skal anmode om, at udpegningen ”Øvrige områder med geologiske værdier” fjernes fra Gl.
Lellingegaards landbrugsarealer, således at den kun omfatter resterne af åsen. Udpegningen som
nationalt geologisk interesseområde og enkeltlokalitet af geografisk interesse bevares.
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Vedr. kapitel 3, pkt.3.8. Lavbundsarealer:
Planforslaget har udpeget et landbrugsareal på Gl. Lellingeggard som lavbundsareal, der skal kunne
genoprettes til vådområde.

Området har været drevet som landbrug i umindelige tider – de ældste luftfoto fra 1945 viser dette –
altså mere end 70 år. Arealet er tillige omfattet af Borgrings fredning og dens kulturværdier.
Areal vest for Sydmotorvejen ønskes udtaget af denne kategori.
Vedr. kapitel 3, pkt.3.9. Skovrejning:
Vallø skal anmode om, at der i KKs planmåls-liste, pkt. 2., s. 160 ændres ”skoven” til ”de offentligt
ejede skove”, eller ” den nyrejste skov”.
Vedr. kapitel 3, pkt.3.10. Landbrug og store husdyrbrug:
Efter at have været igennem alle de foranstående udpegningsbegrænsninger, virker planforslagets
formuleringer om sikring af jordbrugserhvervets forsatte udviklingsmuligheder som en smule illusorisk.
Landbrug hænger naturligt sammen med husdyrproduktion, idet det er husdyrene, der skaffer de
naturlige næringsstoffer i såvel det økologiske som konventionelle landbrug. Derfor er forslaget om
ikke at udpege områder til større husdyrhold ikke foreneligt med de faktiske forhold - der er i kommunen flere meget store landbrug, der har brug for store husdyrhold.
Vallø skal derfor bede om at få udpeget Gunderup, Vallø hovedgård samt Ny lellinge og Gl.
lellingegård som område for store husdyrhold, og at der sker ændring af teksten i retningslinjernes pkt. 4.
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Vedr. kapitel 4, pkt.4.4. Rammer for delområder
Vallø ønsker, at der oprettes et ekstra delområde, nemlig Strandskoven, idet der ønskes indført en
ramme, der giver tilladelse til, at sommerhusene i Strandskoven kan hæve deres sokkelhøjde til 1m
over terræn af hensyn til højvandssikring i fremtiden.
Herfølge:
Skovstykket syd for Hegnetslund ønskes inddraget med klassifikationen BE
Ejby:
Inddragelse af jordstykke til boligområde

Lellinge:

Lellinge:
Med henvisning til de seneste lokalplaner samt kommuneplanforslag vedr. arealer i Lellinge (4 områder i alt), ønsker Vallø inddraget et jordstykke i kommuneplanforslaget:
1. Syd for Ringstedvej = blandet erhverv og boligområde

Område 1
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Område 13 Anlæg i det åbne land
Område 13R04 ønskes udvidet med 5 ha campingplads samt et aktivitetsområde på 2 ha mod
syd. Dette ønskes indlagt i planerne. Dette for at imødekomme behovet for billige overnatninger i
form af campingovernatninger samt hytteovernatninger. Det ønskes samtidig skabt et aktivitetscenter af hensyn til campinggæster, virksomheder samt borgere. Arealet er pålagt fredskov – ganske
som på den nuværende campingplads, hvorfor der skal søges om dispensation til aktiviteterne mod,
at arealet går tilbage til skov, hvis aktiviteten ophører. Denne behovsimødekommelse i en stor udviklingsby som Køge, vurderes at have væsentlig samfundsmæssig interesse.

Med venlig hilsen
Søren Boas
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Jeg sender hermed min indsigelse iflg. orientering fra Sus Lusty, Ladagervej 10, Store Ladager, 4623 Lille
Skensved.
Med venlig hilsen
Solveig Dalholm
Bulveledet 1
4623 Lille Skensved
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Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
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Fra: Rikke Ørholm Jensen [mailto:rij@molbak.dk]
Sendt: 21. september 2018 09:12
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: Peernille Buus <Emillebuus@hotmail.com>
Emne: KP 17, høringssvar, Gartnervej 20, Bjæverskov, Jnr: 180770
Kære TMF
Vedhæftet sendes høringssvar vedr. Køge Kommunes Kommuneplan 2017 fsva. matr.nr. 1g Vemmedrup By,
Bjæverskov.
Med venlig hilsen
Rikke Ørholm Jensen
Landskabsarkitekt / byplanlægger

MØLBAK Landinspektører A/S
Ledreborg Allé 130A, 4000 Roskilde
Dir: 93 63 79 11 | Omstil: 70 20 08 83
rij@molbak.dk | www.molbak.dk

Mølbak Landinspektører A/S er ISO 9001:2015 certificeret. Denne e-mail er kun til brug for ovennævnte adressat(er) og kan indeholde oplysninger, som er
fortrolige. Hvis De ved en fejl har modtaget denne e-mail, beder vi Dem straks rette henvendelse til Mølbak Landinspektører A/S (rij@molbak.dk) samt slette
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mailen og eventuelle vedhæftede filer. Vi henviser endvidere til Mølbak Landinspektører A/S forretningsbetingelser samt vores Fortegnelse over

behandlingsaktiviteter.
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Isabell Malou Petersen
Elev
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Til Teknik- og Miljøforvaltningen,
Vedhæftet høringssvar fra Køge Handel vedr. Kommuneplan 2017.

Bedste hilsner / Best Regards
Køge Handel
Katja Lykke Friis Jensen
Aktivitetschef
M: 4023 7008
E: info@koegehandel.dk
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Vestergade 1
4600 Køge

Teknik- og Miljøforvaltningen

koegehandel.dk
Tlf. 4023 7008
Mail info@koegehandel.dk

Torvet 1
4600 Køge

Høringssvar og kommentarer fra Køge Handel til forslag til Kommuneplan 2017.
Køge, den 21. september 2018

Køge Handel har med interesse læst og vurderet forslaget til ny Kommuneplan 2017, med
speciel fokus på detailhandelsudviklingen.
Køge Handel er enig i, at detailhandelen er en af grundpillerne i Køge Kommunes udvikling, og
vi er meget bevidste om, at både den teknologiske og samfundsmæssige udvikling vil have stor
betydning for detailhandelen i Køge.
Vi er også klar over, at den forventede kraftige bymæssige udvikling, både rummer mange
muligheder, men også mange udfordringer for detailhandelen.
Køge Handel noterer med tilfredshed, at Byrådet med kommuneplanforslaget vil skabe en sund
og stærk detailhandel. Vi er også enige i, at Køge Bymidte er Køge Kommunes stærkeste
identitet, og at denne identitet skal vedligeholdes og forstærkes.
Køge Handel arbejder intenst på at skabe de bedste rammebetingelser for Køge Bymidtes
udvikling af butikslivet, specielt indenfor udvalgsvarebutikkerne, men også indenfor andre
områder indgår Køge Handel i og understøtter nye samarbejder. Dette skal gøre oplevelserne
for kunderne attraktive og sikre, at Køges handelsliv bliver regionens dynamo- og trækhest.
Et eksempel herpå er dannelsen af Køge Bilby, hvor Køge Handel - sammen med Køges
autoforretninger - har skabt et koncept med fælles arrangementer og events, som skal tiltrække
flere og nye kunder til Køge Midtby.
Køge Handel er også fra starten indgået i et samarbejde med Citycon, og det nye
butiksområde; Strædet.
Køge Handel forventer også, at det nye butiksområde på Collstrupgrunden vil blive en naturlig
samarbejdspartner, og skabe synergi for detailhandelen.
Køge Handel ønsker at indgå i en tæt dialog med Køge kommune i udviklingen af det nye
område på Collstrupgrunden fra starten, ligesom Køge Handel ønsker at deltage i både
overvejelser og beslutninger om nye dagligvarebutikker og udvalgsbutikker i bymidten, samt
rammerne for disse.

CVR. Nr. 8527 9416 / Giro nr. 136 1552 / Nordea Bank A/S / 1436 3484 466 679
Følg Køge Handel på Koegehandel.dk, Facebook, Instagram, Youtube

Køge Handel ønsker ligeledes fortsat, at være i tæt dialog med Byråd og forvaltning i
planlægning og udformning af den kommende infrastruktur- og trafikudvikling i bymidten,
herunder den meget vigtige parkeringsstrategi.
Vi ønsker også at blive inddraget tidligt i den planlagte udbygning af fjernvarmenettet for at
imødegå trafikale gener og hindringer for detailhandelen.
Med venlig hilsen
Køge Handel
Søren Storgaard
Formand

CVR. Nr. 8527 9416 / Giro nr. 136 1552 / Nordea Bank A/S / 1436 3484 466 679
Følg Køge Handel på Koegehandel.dk, Facebook, Instagram, Youtube
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Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
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-----Oprindelig meddelelse----Fra: Mads Møller [mailto:mm@madsm.dk]
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Hermed vedhæftes høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017 fra Landsbylauget Alkene.
Mvh Mads Møller
Pva Landsbylauget Alkene
Tvedvej 3
4682 Tureby
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Høringssvar til Kommuneplan 2017 fra Landsbylauget Alkene (Algestrup)

21. september 2018

Høringssvar til Kommuneplan 2017
Indsendt på vegne af Landsbylauget Alkene i Algestrup
På vegne af borgerne i Algestrup og omegn støtter Landsbylauget Alkene op om de
overordnede tanker og planer for en større boligudvikling vest for Algestrup og en snarlig
udvikling af det mindre udstykningsområde på Byskovvej.
Vi ser dog gerne større ambitioner for boligudviklingen i Algestrup end de 100 boliger, der
nævnes i kommuneplanen for den vestlige udstykning. Størrelsen af denne udstykning
giver mulighed for ca. 200 boliger, hvilket passer godt med vores egen forståelse af
Algestrups udvikling de kommende år. På længere sigt ser vi gerne en yderligere
boligudvikling i området. Landsbylauget foreslår derfor, at der gives mulighed for
etablering af alle ca 200 boliger i udstykningen allerede fra 2021.
Algestrup er allerede i dag et velfungerende landsbysamfund med et rigt foreningsliv for
alle aldersgrupper, herunder idrætsforening, kortklub, pensionistforening m.fl. Dertil et
aktivt landsbylaug, som står bag mange succesfulde aktiviteter året rundt, der samler
gamle og unge i byen og oplandet. Desuden har vi en velfungerende skole og integreret
institution, som i høj grad er med til at binde byen sammen og give fysisk rum for bl.a.
idrætsforeningens aktiviteter. Dette bør understøttes af en fremtidig boligudvikling af den
rette størrelse.
Et fortsat velfungerende bysamfund med et aktivt foreningsliv og en både socialt og
fagligt velfungerende skole samt institution kommer ikke af sig selv. Der kræver ikke kun
et stort engagement fra byens og områdets beboere, som vi allerede har, men også den
rette boligsammensætning, et godt grundlag for skolens fremtidige eksistens og faglighed,
samt mulighed for genetableringen af en dagligvarebutik i byen. Alt dette forudsætter et
tilstrækkeligt antal nye boliger, hvorfor det er oplagt at udnytte den vestlige udstyknings
muligheder for 200 boliger og ikke nøjes med det halve.
Algestrup og landsbyerne omkring har de seneste år oplevet et stigende antal fødsler, en
udvidelse af den lokale institution samt snarligt større klasser i Alkestrupskolen. Den gode
udvikling, hvor vores område tydeligt tilvælges af børnefamilierne samtidig med, at de
ældre generationer ønsker at blive i området, kræver varierede boformer til flere
aldersgrupper, familietyper og livssituationer. Her mangler byen særligt mindre boliger,
ældreegnede boliger og lejeboliger, men også alternative boligtyper, så vores område kan
give mulighed for den rummelighed, der kendetegner et liv på landet og i et lokalsamfund.
Forslaget til kommuneplan nævner allerede det overordnede mål for boligudvikling i Køge
Kommune, hvor flere skal gives mulighed for at bo i nærheden af en togstation. Den
målsætning passer godt på Algestrup/Tureby, der netop er en stationsby med en fremtidig
rejsetid til København på 35-40 min. Det vil gøre området attraktivt for bosætning for
medarbejdere til Køges mange nye og fremtidige arbejdspladser samt for pendlere til
Københavnsområdet. Borgere der søger det tætte og levende sammenhold i et mindre
bysamfund med skole og mulighed for dagligvarehandel.
Landsbylauget og byens mange foreninger ønsker, at Algestrup fortsat kan være en
levende by årtier frem i tiden, men det kræver mulighed for udvikling og i særdeleshed
mulighed for et stort antal boligudstykninger, der udvider byen naturligt mod vest. Vi
håber derfor, at ovenstående betragtninger og vores lokale ønsker til boligudvikling i
Algestrup kan imødekommes i Kommuneplan 2017 med ikke kun 100 boliger, men 200
nye boliger til gavn for både lokalområdets og hele Køge Kommunes udvikling.
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Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Peter Borreby [mailto:pb@svenstrup.dk]
Sendt: 21. september 2018 11:20
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: Christian Wedell Neergaard <cwn@svenstrup.dk>
Emne: KP 17
Kære kommune,
Hermed fremsendes høringssvar til Køge Kommuneplan 2017.

Med venlig hilsen
Peter Borreby
Direktør

Svenstrup Gods
Borupvej 94
DK-4140 Borup
Tel. +45 20 16 93 56
www.svenstrup.dk
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Høringssvar til Køge Kommuneplan 2017
Sendt på mail tmf@koege.dk
Høringssvar for Svenstrup Gods, v/Christian Wedell-Neergaard, Borupvej 94, 4140 Borup.
Svenstrup Gods vil gerne anerkende kommunens planer på energiområdet og støtte op om arbejdet med grøn
omstilling i Køge Kommune. Svenstrup Gods anvender halm i eget fyrringsanlæg, ligesom der produceres
halm til Borup Halmvarmeværk, samt leveres 5-6.000 m3 flis til anvendelse i kraft-/varmeanlæg. Herudover
vil Svenstrup gerne bidrage med flere former for grøn energi, herunder vind, sol og biogas.
Endvidere er Svenstrup Gods i færd med at gennemføre energibesparelser og har i 2018 afsluttet
overdækning af de sidste gyllebeholdere og forventer senest primo 2019 at udskifte belysning og ventilation i
stalde, hvor der er opnået tilskud via miljøteknologiordningen. Udskiftningen af belysning og ventilation
forventes at medføre en samlet årlig besparelse på ca. 93.000 kWh

Vind og sol
Svenstrup Gods har i forbindelse med den Strategiske Energiplan for Køge Kommune foreslået en placering
af 3 vindmøller på markerne nord for Svenstrup Gods og vest for Borup sø. Den placering er ikke medtaget i
forslaget til Køge Kommuneplan 2017.
Det fremgår af forslaget til kommuneplanen, at det er vanskeligt at finde egnede områder til opstilling af
landbaserede vindmøller. En placering på markerne nord for Svenstrup vil kunne ske med behørigt hensyn til
afstandskrav til nuværende bebyggelse og dermed mindst mulig gene for øvrige lodsejere i lokalområdet.
Ulempen ved placeringerne er, at det i en periode vil begrænse mulighederne for byudvikling i Borup Vest.
Men set i forhold til vanskelighederne med at finde egnede placeringer til landvindmøller vurderer vi, at der
alternativ vil kunne findes andre egnede områder til byudvikling.
Svenstrup Gods anmoder derfor om, at området medtages som interesseområde for vindmøller, og at
interesseområdet eventuelt også kombineres med solenergi.

Biogas
Forslaget til kommuneplanen nævner muligheden for etablering af biogasanlæg, som kan etableres efter en
nærmere analyse af de tilgængelige ressourcer i samarbejde med Faxe, Stevns og Ringsted kommuner.
Svenstrup Gods har undersøgt, at det er muligt at finde den nødvendige biomasse til at etablere et
gårdbiogasanlæg, som vil kunne producere 40.000 MWh. Ud over en stor CO2-besparelse vil der være
afledte fordele i bedre udnyttelse af husdyrgødningen og færre lugtgener i forbindelse med udbringning.
Gårdbiogasanlægget vil kunne placeres syd for Borup ved Langagervej - tæt ved motorvej. Herved vil det
bl.a. være muligt at afsætte gas til det nærliggende tomatgartneri.
Svenstrup Gods anmoder om, at placeringen af et gårdbiogasanlæg indarbejdes i kommunalplanen for 2017.
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Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
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Fra: Jensen Søren Evald [mailto:SEJ@ncc.dk]
Sendt: 21. september 2018 12:39
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: Elise Pedersen (ep@lck.dk) <ep@lck.dk>; Jimmy Jacobsen (info@murer-jimmy.dk) <info@murer-jimmy.dk>; 'Lars
Blumensaadt' (lars@blumensaadt.org) <lars@blumensaadt.org>; Linne Sommer (kontakt@restaurant-arken.dk)
<kontakt@restaurant-arken.dk>; Palle Svendsen <ps@delfi.dk>; Peter Meilstrup (peter@scandiloc.dk)
<peter@scandiloc.dk>; Peter Wium (pw@nils-wium.dk) <pw@nils-wium.dk>; Jensen Søren Evald <SEJ@ncc.dk>;
Torben Krarup <torben@mertid.dk>; Ulf Stephenson <us@holship.com>
Emne: kommuneplan 2017 - høringssvar fra Køge Arbejdsgiver Netværk
Til rette vedkommende
Hermed afgives høringssvar fra Køge Arbejdsgiver Netværk
Med venlig hilsen
Søren Evald Jensen
Formand
Køge Arbejdsgiver Netværk
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Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Karin Jensen [mailto:KarJes@erst.dk]
Sendt: 21. september 2018 12:57
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>; Helle Schou Weile
<helle.s.weile@koege.dk>
Cc: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>; Christina Berlin Hovmand <ChrBer@erst.dk>
Emne: Indsigelse mod Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017
Erhvervsstyrelsen fremsætter hermed indsigelse mod Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017, som
kommunen har sendt i offentlig høring i perioden 13. juni 2018-21. september 2018, se vedhæftede dokumenter.
Erhvervsstyrelsen ser frem til den videre dialog med Køge Kommune om de ændringer og tilpasninger af
planforslaget, der kan sikre, at forslaget ikke er i konflikt med væsentlige nationale interesser.
Med venlig hilsen
Karin Jensen
cand.scient
ERHVERVSSTYRELSEN
Plantilsyn og Dialog
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
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2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291160
E-mail: KarJes@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk
ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag
for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.
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21. september 2018
/kjn

Sag 2018-8399

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Køge Kommunes forslag til
Kommuneplan 2017

ERHVERVSSTY RELSEN

Dahlerups Pakhus

Køge Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring i
perioden 13. juni 2018 – 21. september 2018.

Langelinie Allé 17

Erhvervsstyrelsen holdt den 31. august 2018 møde med Køge Kommune på
teknikerniveau. Som oplæg til mødet havde Erhvervsstyrelsen udarbejdet notat
af 31. juli 2018 med tilføjelser af 27. og 28. august 2018 indeholdende de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til kommuneplanforslaget.
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På baggrund af drøftelserne på mødet samt efterfølgende dialog har Køge
Kommune med mails af 12., 17. og 18. september 2018 fremsendt forslag til
nødvendige ændringer og suppleringer af planforslaget.
Nedenfor fremgår de ændringer og suppleringer, som der mellem Køge Kommune og Erhvervsstyrelsen, Vejdirektoratet og Energinet er indgået aftale om.
Fingerplan 2017
Transportkorridoren
Supplerende redegørelse for mulighederne i transportkorridoren, der tydeliggør, at der ikke kan placeres bygninger og anlæg i transportkorridoren bortset
fra bygninger og anlæg, der er nødvendige for driften af landbrugsejendomme,
forudsættes at blive indarbejdet i og at fremgå af den endeligt vedtagne kommuneplan.
Stationsnærhedsprincippet
På kommuneplanforslagets retningslinjekort 2.1.6 med afgrænsning af stationsnære områder er vist alle stationer i kommunen. Kort 2.1.6 justeres, så alene
stationsnære områder og stationsnære kerneområder omkring stationer, der figurerer på Bilag F i Fingerplan 2017, vises på kortet.
Det justerede kort forudsættes at blive indarbejdet i og at fremgå af den endeligt vedtagne kommuneplan.
Kystnærhedszonen
Køge Kommune har udlagt et interesseområde for placering af store vindmøller
inden for kystnærhedszonen på nordmolen omkring Køge Erhvervshavn. Den
funktionelle begrundelse for denne placering er de gode vindforhold ved ky-
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sten. Vindmøllerne planlægges opstillet i samspil med det store havneanlæg.
Derved kommer møllerne ikke i konflikt med væsentlige natur- eller landskabsinteresser. Møllerne tænkes at kunne understrege molernes krumme forløb, der
afgrænser de store tekniske anlæg på havnen. Hertil kommer, at den store afstand til nærmeste boliger minimerer møllernes påvirkning mht. støj og refleksion.
Retningslinjekort 2.4.1 og 2.4.2 tilføjes kystnærhedszone.
Den supplerende redegørelse og de ændrede retningslinjekort forudsættes at
blive indarbejdet i og at fremgå af den endeligt vedtagne kommuneplan.
Produktionsvirksomheder
Køge Kommune vil udarbejde et kommuneplantillæg med retningslinjer for
produktionsvirksomheder, der kan vedtages som forslag og sendes i høring senest juni 2019.
Risikovirksomheder
I Køge Kommune ligger virksomheden Novo Nordisk Pharmatech A/S, som er
en risikovirksomhed. I kommeplanforslaget indarbejdes følgende retningslinje
og redegørelse for risikovirksomheder:
”Risikovirksomheder er virksomheder, hvor der forekommer farlige i stoffer i
sådanne mængder, at de udgør en risiko for omgivelser, hvis der skulle ske
uheld. I Køge Kommune er der en risikovirksomhed, Novo Nordisk Pharmatech A/S på Købehavnsvej 216. Der planlægges ikke for yderligere risikovirksomheder i Køge Kommune.
Retningslinje
Hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen skal inddrages forud for
fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i kommune- og lokalplaner,
hvis arealerne ligger indenfor 500 m fra en risikovirksomhed. For hver af disse
udlægges der ligeledes en sikkerhedszone, som udpeges på baggrund af virksomhedens sikkerhedsdokument. Som udgangspunkt må der i disse zoner ikke
etableres ny følsom arealanvendelse, som fx boliger, institutioner, forretninger,
hoteller eller steder hvor der opholder sig mange mennesker.”
Vejinteresser
Nye retningslinjer i afsnit 2.6 Transport og infrastruktur indarbejdes i kommuneplanforslaget.
Kommunens overordnede vejnet vises på kort 2.6.1. Det er opdelt i følgende
vejklasser:
• Overordnede trafikveje
• Overordnede fordelingsveje
Hertil kommer de statslige veje i Køge Kommune, der omfatter følgende vejstrækninger:
• Køge Bugt Motorvejen (statsvej nr. 10, København – Køge, del af E20
og E47),
• Vestmotorvejen (statsvej nr. 20, Køge – Korsør, del af E20) og
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•

Sydmotorvejen (statsvej nr. 30, Køge – Rødbyhavn, del af E47).

Vindmølleområde ved Juellund
Vindmølleområdet ved Juellund/ rammeområde 13T04, som er udlagt til 2-3
store vindmøller, justeres, så det sikres, at der er 165 meter mellem rammeområdet og de yderste elledninger i det eksisterende eltransmissionsledningsanlæg.

Retningslinjekort
Retningslinjekortene redigeres, så det klart fremgår, hvilke der har status som
retningslinjekort.

Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Planafdelingen
Sendt via mail til
tmf@koege.dk
Helle Schou Weile, helle.s.weile@koege.dk
Anders Mosbæk Nielsen, anders.m.nielsen@koege.dk

21. september 2018
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Indsigelse mod Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017
Køge Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring i
perioden 13. juni 2018 - 21. september 2018.
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet notat af 31. juli 2018 med tilføjelser af 27. og
28. august 2018 indeholdende de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. Notatet blev drøftet på et møde mellem Køge Kommune og Erhvervsstyrelsen den 31. august 2018.
På baggrund af drøftelserne på mødet samt efterfølgende dialog har Køge
Kommune med mails af 12., 17. og 18. september 2018 sendt forslag til ændringer og suppleringer af planforslaget.
Indsigelse
Erhvervsstyrelsen har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk.
1, hvis et forslag til kommuneplan ikke er i overensstemmelse med væsentlige
nationale interesser1.
I høringsperioden har der ikke på alle punkter kunnet opnås enighed mellem
Køge Kommune og Vejdirektoratet og Erhvervsstyrelsen.
Erhvervsstyrelsen fremsætter hermed indsigelse efter planlovens § 29, stk. 12,
mod forslag til Kommuneplan 2017 på grund af følgende forhold, som uddybes
i det efterfølgende:
• Kommuneplanforslaget ses ikke at være i overensstemmelse med bestemmelser i landsplandirektivet Fingerplan 2017 vedrørende byudvikling i det øvrige hovedstadsområde (§ 22 og § 23)
• Kommuneplanforslaget ses ikke at være i overensstemmelse med arealreservationer til mulige fremtidige overordnede vejanlæg. Indsigelse
mod arealreservationer til overordnede vejanlæg fremsættes på vegne
af Vejdirektoratet.
• Kommuneplanforslaget ses ikke at indeholde retningslinjer og fyldestgørende redegørelse for nyudlæg af ramme til udvidelse af Køge Campus med ca. 13 ha.
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Indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, har den virkning, at planforslaget først
kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Erhvervsstyrelsen skriftligt
har frafaldet indsigelsen.
Begrundelse for indsigelsen
Indsigelsen er begrundet i følgende forhold:
Fingerplan 2017 og overordnede arealreservationer til vejanlæg
Det er en national interesse, at kommuneplanlægningen er i overensstemmelse
med landsplandirektiver, herunder Fingerplan 2017. Af Oversigt over nationale
interesser i kommuneplanlægning (marts 2018) fremgår det som nationale hensyn, at kommuneplanlægningen i hovedstadsområdet skal være i overensstemmelse med de overordnede hensyn i Fingerplan 2017, jf. punkt 1.4.1, og at
kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for og kort over beliggenheden
af trafikanlæg, herunder overordnet infrastruktur og arealreservationer efter
konkrete projekterings- og anlægslove samt Fingerplan 2017, jf. punkt 4.2.4.
Byudlæg i det øvrige hovedstadsområde
For byudvikling i det øvrige hovedstadsområde gælder, at kommuneplanlægningen skal sikre, at byudvikling er af lokal karakter og sker i tilknytning til
kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund samt sikre, at der for
ny byudvikling fastlægges rækkefølge.
Med kommuneplanforslaget foretages en omplacering af et eksisterende byudlæg på 31 ha til byudvikling efter 2021 ved kommunecentret Borup i det øvrige
hovedstadsområde til byudlæg ved bysamfund i det øvrige hovedstadsområde.
Det drejer sig om 11 ha ved Herfølge, 7,5 ha ved Lille Skensved og 9,5 ha ved
Algestrup samt mindre udlæg ved andre lokaliteter. Tillige gives en række muligheder for yderligere nyudlæg til boliger og for byomdannelse/fortætning.
Erhvervsstyrelsen ser ikke, at Køge Kommune for alle nyudlæg i det øvrige hovedstadsområde har redegjort for, at der er tale om byudvikling af lokal karakter som afrunding af andre bysamfund. Det er en national interesse, at kommunen for de enkelte byudlæg i det øvrige hovedstadsområde udarbejder en sådan
redegørelse.
Erhvervsstyrelsen indgår gerne i yderligere dialog med kommunen om, hvordan byudlæggene kan tilpasses, så de har lokal karakter og sker som afrunding
af andre bysamfund.
Det foreslåede nyudlæg på 11 ha ved Herfølge (Herfølge N) grænser op til den
eksisterende Køge-byfinger og vil i sin konsekvens være en forlængelse af byfingeren. Kommunen har i forbindelse med Fingerplanrevisionens spor 2 fremsat ønske om at få Herfølge indlemmet i Køge-byfingeren; ønsket omfatter bl.a.
nyudlægget på 11 ha. En afklaring af udlægget skal derfor afvente en afklaring
af forslag indmeldt til Fingerplanrevisionens spor 2, hvorfor nyudlægget ikke
kan medtages i kommuneplanforslaget, men skal udgå.
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Nyudlæg ved Køge Campus
En forudsætning for at udlægge byzone i det afgrænsede landområde i byfingeren er, at overordnede interesser respekteres, jf. Fingerplan 2017, § 10. Kommunen har ikke i planforslaget redegjort for, at overordnede interesser er respekteret ved udlæg af et areal på ca. 13 ha i det afgrænsede landområde til byzone. Der savnes tillige en fyldestgørende redegørelse i forhold til stationsnærhed, idet det ikke fremgår, om hele arealet eller udelukkende en del af arealet er
beliggende i det stationsnære område. Endelig savnes en mere præcis redegørelse for anvendelsesbestemmelserne, herunder for om der f.eks. ønskes anvendelse til kontorvirksomheder over 1.500 m2 udenfor det stationsnære kerneområde, hvilket vil forudsætte redegørelse for supplerende virkemidler.
Arealreservationer til overordnede vejanlæg
Vejdirektoratet har anmodet Erhvervsstyrelsen om at fremsætte indsigelse mod
Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017, idet planforslaget mangler
retningslinjer for og kortvisning af to arealreservationer til mulige fremtidige
overordnede vejanlæg - forlægning af Billesborgvej nord om Herfølge og omfartsvej ved Ll. Skensved - som er fastlagt ved § 26, stk. 1, nr. 1 og nr. 21, i
Fingerplan 2017.
I forhold til arealreservationer, der er fastlagt og udpeget i Fingerplan 2017 skal
Erhvervsstyrelsen oplyse, at en ændring eller ophævelse af disse arealreservationer forudsætter revision af fingerplanen og kan således ikke foretages i forbindelse med en kommuneplanrevision.
Yderligere dialog
Erhvervsstyrelsen indgår gerne i yderligere dialog med Køge Kommune om
planforslaget for at afklare hvilke ændringer og tilpasninger, der kan sikre, at
planforslaget ikke er i konflikt med væsentlige nationale interesser.
./.

For øvrige forhold finder Erhvervsstyrelsen ikke anledning til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, mod kommuneplanforslaget under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse
indarbejder de ændringer og suppleringer i kommuneplanen, som fremgår af
Erhvervsstyrelsens vedlagte notat af 21. september 2018 om aftalte ændringer
og suppleringer.
Bemærkninger
Ved eventuelle væsentlige ændringer i forslaget ud over det, der fremgår af
ovennævnte notat om aftalte ændringer og suppleringer skal Erhvervsstyrelsen
have lejlighed til at udtale sig før endelig vedtagelse, jf. planlovens § 27, stk. 2.
Det er op til kommunen at vurdere, om ændringerne medfører krav om fornyet
høring jf. planlovens § 27, stk. 2.
Der henvises i øvrigt til de bemærkninger, der fremgår af vedlagte notat af 31.
juli 2018 med suppleringer af 27. og 28. august 2018 samt 6., 12., 14., 18. og
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21. september 2018 med statens bemærkninger, referat, kommunens tilbagemelding og statens opfølgning.

Med venlig hilsen
Christina Berlin Hovmand
Kontorchef

1

Erhvervsministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29,
stk. 1, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer af en kommuneplan ikke er i
overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og
miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg eller
regler og beslutninger efter § 3. Beføjelsen er henlagt til Erhvervsstyrelsen, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, i
bekendtgørelse nr. 187 af 06/03/2018.
2 Indsigelsen har hjemmel i planlovens § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 af
lov om planlægning.
Planforslaget er alene vurderet i forhold til de nationale interesser.

31. juli 2018/
27. august 2018/
28. august 2018/

Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Planafdelingen

Referat 6. september 2018/
Køge Kommunes bemærkninger
12. september 2018/
ERST bemærkninger 14.

Sendt via mail til
tmf@koege.dk
Helle Schou Weile, helle.s.weile@koege.dk

september 2018/
Køge Kommunes suppl. bem. 17.
september 2018/
ERST opfølgning/konklusion 19.
september 2018/ 21. september
2018
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Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017
Notat med statens bemærkninger og mødereferat samt Køge Kommunes bemærkninger til referatet og Erhvervsstyrelsens supplerende bemærkninger.
Køge Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 13.
juni 2018-21. september 2018.
ERHVERVSSTY RELSEN

Der blev den 31. august 2018 afholdt teknikermøde med Køge Kommune om kommuneplanforslaget. Som oplæg til mødet havde Erhvervsstyrelsen udarbejdet notat
af 31. juli 2018 med opdateringer af 27. og 28. august 2018. Notatet indeholder de
punkter, som kan have betydning for de statslige myndigheders varetagelse af nationale interesser.
Deltagere i mødet
Fra Køge Kommune: Helle Schou Weile, Pia Nielsen, Anders Mosbæk Nielsen, Simon Leth Nielsen.
Fra Erhvervsstyrelsen: Christina Berlin Hovmand, Karin Jensen.
I notatet er indarbejdet et kort referat af mødet, hvilket i notatet er anført under ”Referat” under hvert enkelt punkt.
Køge Kommune har den 12. september 2018 givet tilbagemelding på notatet, hvilket
er anført i skemaet under ”Kommunens bemærkninger”.
Erhvervsstyrelsen har den 14. september 2018 under ”Opfølgning” indarbejdet kommentarer til kommunens bemærkninger.
Inden indsigelsesfristen vil kommunen modtage et brev med statens opfølgende bemærkninger på baggrund af kommunens kommentarer og evt. øvrig dialog.

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Tlf.

35 29 10 00

Fax

35 29 10 01

CVR-nr 10 15 08 17
E-post erst@erst.dk
www.erst.dk

ERHVERVSMINISTERIET

2/26

Fingerplan 2017
ERST's bemærkninger
Det er en national interesse, at kommuneplanlægningen er i overensstemmelse med
landsplandirektiver, herunder Fingerplan 2017, jf. Oversigt over nationale interesser
i kommuneplanlægningen, punkt 1.4.1.
Nyudlæg
For nye byudlæg i det øvrige hovedstadsområde gælder, at kommuneplanlægningen
skal sikre, at byudvikling er af lokal karakter og sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund samt sikre, at der for ny byudvikling
fastlægges rækkefølge, jf. § 22 og § 23 i Fingerplan 2017.
Med kommuneplanforslaget foretages udlæg af nye boligområder ved Algestrup,
Herfølge og Lille Skensved i det øvrige hovedstadsområde. Udlæggene er oplyst at
ville sikre lokal udvikling, men planforslaget ses ikke at indeholde en redegørelse
for, at de nye byudlæg er af lokal karakter, og at de sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund. Planforslaget giver mulighed for ca.
100 boliger på ca. 11 ha ved Algestrup, ca. 80 boliger på ca. 11 ha ved Herfølge
samt ca. 100 boliger på ca. 7,5 ha ved Lille Skensved. Af side 33 oplyses dog, at der
ved Algestrup udlægges ca. 20 ha til ny bebyggelse med ca. 200 boliger, i første omgang med ca. 100 boliger efter 2021. Algestrup er oplyst at have 900 borgere; med
udvidelse af byen som ønsket øges indbyggertallet med 300-400 borgere.
Der muliggøres tillige lokal byvækst i Ejby, Lellinge, Bjæverskov og Vemmedrup,
primært i form af byomdannelse. Der ses ikke at være redegjort for, at der her er tale
om byudvikling af lokal karakter som afrunding af andre bysamfund.
Det ønskes afklaret, hvilke aftaler med Erhvervsstyrelsen, der i afsnit 2.1 henvises til
vedr. nyudlæg af boliger.
Det fremgår af kommuneplanforslaget og af kommunens indmelding af forslag til
Fingerplanrevisionens spor 2, at Køge Kommune ønsker, at Køge-byfingeren forlænges, så Herfølge indlemmes i byfingeren. Beslutningen om, hvorvidt byfingeren
skal forlænges til Herfølge, træffes i forbindelse med Fingerplanrevisionens spor 2,
idet forslaget som nævnt er indmeldt her.
Med kommuneplanforslagets nyudlæg af ramme 5B17, boliger ved Herfølge, vil der
udelukkende være et meget smalt areal på ca. 30 meter mellem byzonearealer i Herfølge, der ligger i det øvrige hovedstadsområde, og den eksisterende erhvervsramme
4E01, der ligger i byfingeren. Dette vurderes at foregribe afklaringen af, om Køgebyfingeren skal forlænges til Herfølge, og vurderes at være i strid med den konkrete
afgrænsning af byfingeren.
På kort 2.1.5 er det oplyst, at der vises planlagte boliger med minimum 20 boligenheder; det ønskes oplyst, i hvilket omfang der i det øvrige hovedstadsområde er
planlagt for boliger med under 20 boligenheder. Det ønskes ligeledes oplyst hvilke
boligudlæg, der er nye, samt hvilke boligudlæg ”øvrige boliger” omfatter.
På side 10 i kommuneplanforslaget er det oplyst, at der udlægges nye arealer til udvidelse af Campus Køge, og der er udlagt et nyt rammeområde i tilknytning til rammeområdet med Campus Køge (udvidelse af ramme 2D05). Der ses dog ikke at
være redegjort for det nye udlæg.
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Transportkorridoren
Det er en national interesse, at arealreservationen i Fingerplan 2017 til transportkorridor respekteres – som det fremgår af kommuneplanforslagets retningslinjer for
transportkorridoren og kort 2.6.5, jf. § 24 i Fingerplan 2017. Det skal således af afsnittene 2.4, 2.6 og 2.9 fremgå, at der ikke kan placeres bygninger og anlæg i transportkorridoren bortset fra bygninger og anlæg, der er nødvendige for driften af landbrugsejendomme.
Af kommuneplanforslagets afsnit 2.4, Kultur, idræt og fritid, fremgår vedr. zonering,
at arealer i transportkorridoren evt. kan anvendes ”permanent til støjende aktiviteter
med begrænsede bygninger og anlæg”.
Af afsnit 2.6, Transport og infrastruktur, fremgår, at ”Midlertidige bygninger og anlæg kan placeres i transportkorridorerne, når der i forbindelse med landzonetilladelser tinglyses fjernelsesvilkår for de pågældende anlæg.”
Af afsnit 2.9, Varmeforsyning og energiproduktion, fremgår, at transportkorridoren
kan være velegnet til opsætning af solceller.
Arealreservationer til infrastruktur
Fingerplan 2017 indeholder en række arealreservationer til infrastrukturanlæg i
Køge Kommune, jf. § 26, stk. 1, nr. 1, 21 og 22. Reservationerne ses ikke alle at
fremgå af planforslagets kort 2.6.1.
Se tillige Vejdirektoratets bemærkninger.
Stationsnærhedsprincippet
På kommuneplanforslagets retningslinjekort 2.1.6 med afgrænsning af stationsnære
områder er vist alle stationer i kommunen.
Det er udelukkende stationer, som er listet på bilag F i fingerplan 2017, der er omfattet af stationsnærhedsprincippet. Stationerne i Borup, Herfølge og Tureby afkaster
således ikke stationsnærhedsprincip og skal derfor ikke figurere på retningslinjekort
med afgrænsning af stationsnære kerneområder og stationsnære områder.
Referat
Ved byudlæg i det øvrige hovedstadsområde skal kommunen redegøre for, at byudlæggene er i overensstemmelse med fingerplanens principper om, at byudlæg skal
være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af
andre bysamfund.
Kommunen tilkendegav at ville fremsende en oversigt, som dokumenterer, at kommunens arealregnskab udtrykt i ha går i 0, dvs. at rummeligheden i planperioden
ikke er øget. Erhvervsstyrelsen afventer kommunens fremsendelse af en sådan oversigt. Oversigten vil blandt andet indgå i grundlaget for Erhvervsstyrelsens tilbagemelding vedrørende forslag til byudlæg ved Algestrup og Lille Skensved, som aktuelt udestår.
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For såvel lokal byvækst i Ejby, Lellinge, Bjæverskov og Vemmedrup som for planlagte boliger med under 20 boligenheder i det øvrige hovedstadsområde skal der redegøres for, at der er tale om byudvikling af lokal karakter som afrunding af andre
bysamfund.
Afklaring af, at forslag til nyudlæg af boligramme ved Herfølge afventer afklaring af
Fingerplanrevisionens spor 2. Et forslag til revideret Fingerplan forventes sendt i offentlig høring omkring årsskiftet.
Kommunen oplyste, at der med kommuneplanforslaget udlægges nye arealer til udvidelse af Køge Campus i det stationsnære område, men at udlægget udelukkende
figurerer som en ny kommuneplanramme (udvidelse af ramme 2D05), og at der ikke
er redegjort for udlægget.
Kommunen tilkendegav at ville udarbejde en redegørelse for arealudlægget, herunder for anvendelse af supplerende virkemidler.
Transportkorridoren: Kommunen tilkendegav at ville tydeliggøre, at der i transportkorridoren ikke kan placeres bygninger og anlæg bortset fra bygninger og anlæg, der
er nødvendige for driften af landbrugsejendomme, samt præcisere hvad der forstås
ved midlertidige bygninger og anlæg, der undtagelsesvis kan tillades i transportkorridoren i landzone, hvis der i landzonetilladelsen indføjes et fjernelsesvilkår. Her
kan henvises til Vejledning om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet hvoraf det fremgår, at fjernelsesvilkåret udelukkende bør anvendes ved
byggeri og anlæg, der er opført med lette konstruktioner og materialer, er mindre
omkostningsfulde, og som forholdsvis nemt kan demonteres og fjernes. Det kan
f.eks. være garager, carporte, overdækkede terrasser, drivhuse, udhuse og lignende.
Byggeri med tunge konstruktioner og ydermure betragtes ikke som midlertidige.
Solcelleanlæg forudsætter planlægning, og anlæggene har ikke karakter af midlertidig anvendelse.
Stationsnærhedsprincippet: Kommunen tilkendegav at ville justere retningslinjekort
2.1.6 således, at det udelukkende omfatter stationer, der afkaster stationsnærhedsprincip i henhold til Fingerplan 2017 (bilag F).
Kommunens bemærkninger
Køge Kommune har fokus på udvikling af attraktive byområder med gode muligheder for at benytte offentlig transport, og som ligger tæt på eksisterende byområder
med dertil hørende service. Samtidig ønsker byrådet at der i kommunens mindre
byer i det øvrige hovedstadsområde bliver mulighed for at tilgodese efterspørgslen
på ældreegnede boliger.
I det følgende gennemgås ønskerne med udgangspunkt i forudsætningerne for den
byudvikling, som byrådet ønsker, og som fremgår af Forslag til Kommuneplan
2017.
Beliggenheden af samtlige allerede planlagte og ønskede boligområder er sammen
med det estimerede antal boliger vist på det vedhæftede kort fra kapitel 2.1.
Som baggrund for ønskerne om at veksle arealer ved Borup til andre arealer i det øvrige hovedstadsområde, henviser vi til referatet af mødet afholdt i Erhvervsstyrelsen
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d. 19.9.2017, hvor styrelsen henviser for den mulighed der er for dette, men at det
kræver en begrundelse, som tager udgangspunkt i fingerplanens krav til udvikling i
det øvrige hovedstadsområde.
Aktuelle arealer
Borup Ø:

Allerede udlagt i KP 13

31 ha.

Herfølge NV:
Ll. Skensved SØ:
Algestrup V:

Udlagt i Forslag til KP 17
Udlagt i Forslag til KP 17
Udlagt i Forslag til KP 17

11 ha
7,5 ha
9,5 ha

I alt ny byområder:

28 ha.

Rest fra Borup Ø: 3,0 ha.
Borup Ø
Arealet ved Borup Ø omfatter ca. 31 ha og fremgår af Regionplan 2005.
Det har siden Kommuneplan 2009 indgået som boligområde til udvikling efter 2021.
Det ligger mellem 1,5 og 2 km fra Borup Station.
Bebyggelsesprocentener 30 og 40 for hhv. en- og toetagers byggeri giver et estimeret boligantal på ca. 930, baseret på en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 100 m2
og bebyggelsesprocent på 30.
Med mulighed for udvikling af op til 930 boliger er det Køge Kommunes opfattelse
at der er tale om byudvikling af regional karakter.
Herfølge N
Området omfatter 11 ha.
Afstanden til Herfølge station er 250 – 700 meter.
Området ligger i forlængelse af allerede udlagte arealer og som en afrunding af Herfølge mod nordvest. Der er mulighed for tæt kontakt til centerområdet i Herfølge,
samt til skole mv.
Området ønskes inddraget som en styrkelse af Herfølge som centerby og bysamfund
med god mulighed for offentlig transport, god infrastruktur og tæt på offentlig service og detailhandel. Området ønskes ekstensivt udnyttet af hensyn til etablering af
grøn kile mellem det nord for området beliggende erhvervsområde.
Ll. Skensved SØ
Området omfatter ca. 7,5 ha.
Afstanden til Ll. Skensved Station er fra 1 til 1,5 km. Til Køge Nord ca. 3 km. Til
Ølby ca. 3,5 - 4 km.
Området ligger som en afrunding af Ll. Skensved ned mod Højelse. Med kun 500
meter til Højelse skole og ca. 1 km til centerområdet i Ll. Skensved.
Området ønskes inddraget som en lokal styrkelse og afrunding af Ll. Skensved som
bysamfund særligt med fokus på bevaring af Højelse Skole, med god mulighed for
offentlig transport, god infrastruktur og tæt på offentlig service og detailhandel i Ll.
Skensved.
Algestrup V
Området omfatter ca. 9,5 ha.
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Afstanden til Tureby Station er ca. 400 – 1000 m. Området ligger i umiddelbar tilknytning til Algestrup Skole. Der er ingen dagligvarebutikker i Algestrup.
Området ønskes inddraget som en lokal styrkelse af Algestrup som bysamfund. Med
en tilvækst på ca. 3-400 borgere i 100 boliger udover de eksisterende ca. 900 borgere vil der blive grundlag for en dagligvarebutik og styrkelse af Algestrup som bysamfund, herunder grundlag for videreførelse af Algestrup Skole.
Med udbygning af Algestrup som foreslået, vil mange nye borgere kunne tilbydes en
bolig i et mindre lokalsamfund, med optimal forbindelse til hovedstadsområdet med
den nye jernbane.
Øvrige hovedstadsområde
Restrummeligheden ved veksling af det allerede udlagte areal ved Borup Ø efter nye
udlæg ved Algestrup, Herfølge og Ll. Skensved er ca. 3,0 ha.
Ved en generel b% på 30 svarer det til ca. 110 boliger. Denne boligrummelighed ønskes overført til andre lokaliteter, som det fremgår af det vedhæftede bilag.
Arealregnskab
Borup
Et areal på 31 ha, Borup Ø, til udvikling efter 2021 nedlægges og veksles til tre andre primære lokaliteter i det øvrige hovedstadsområde, nemlig Algestrup V, Herfølge N og Ll. Skensved S. Restarealet i Borup Ø er derefter 3,0 ha.
Herfølge
Kommuneplanforslaget indeholder tre byudviklingsområder i Herfølge, nemlig Herfølge SV, Herfølge NV og Herfølge N.
Herfølge SV:
Området omfatter ca. 23 ha og er udlagt i Fingerplan 2013 til udvikling efter 2021.
KP 13 udlægger området til udvikling efter 2021.
KP17 rykker udviklingen af området til efter 2025.
Herfølge NV:
Området omfatter ca. 17 ha og er udlagt i Fingerplan 2013 som byområde.
KP 13 udlægger området til udvikling efter 2025.
KP17 rykker udviklingen af området frem til første del af planperioden.
Herfølge N:
Omfatter ca. 11 ha som ønskes udviklet efter 2021.
Ll. Skensved
Et område på 7,5 ha ønskes udviklet efter 2021.
Algestrup
Et område på 9,5 ha ønskes udviklet efter 2021.
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Andre områder i det øvrige hovedstadsområde
(Områderne er vist på kortet.)
Område 2, rammeområde 6BE02 Gefion, Møllevej (Borup)
Mulighed for 30 boliger som tilknytning til kommunecenter.
Området ønskes ændret fra offentligt formål til blandet bolig og erhverv. Området
ligger i byzone.
Område 4, rammeområde 6B15 Kilen ved Kimmerslevvej 7(Borup) x)
Mulighed for 30 boliger som tilknytning til kommunecenter.
Området ligger i landzone, men omkranset af eksisterende byområde.
Område 5, rammeområde 10B11 Degnegyden (Ejby)
Mulighed for 20 boliger som udvikling af lokal karakter og huludfyldning. Området
ligger byzone.
Område 7, rammeområde 7C01 Bjæverskov Centret
Mulighed for 15 boliger som udvikling af lokal karakter. Området er lokalplanlagt
til butikker i underetagen og boliger i overetagen. Der forventes udarbejdet ny lokalplan som giver mulighed for boliger i begge etager. (I alt ca. 30 boliger, hvoraf ca.
halvdelen allerede er lokalplanlagt). Området ligger i byzone.
Område 10, rammeområde 9B04 Lille Skensved SØ x)
Mulighed for 75 boliger af lokal karakter og som afrunding af bysamfundet. Relativ
lav udnyttelse.
Område 23, rammeområde 5B17 Herfølge N x)
Mulighed for 80 boliger tilknytning til kommunecenter og afrunding af bysamfundet. Ekstensiv udnyttelse pga det tilstødende landskabs karakter samt hensyn til
etablering af grøn kile mellem det nord for området beliggende erhvervsområde.
Område 29, rammeområde 13BE29 Vedskølle
Mulighed for 20 boliger som udvikling af lokal karakter og huludfyldning.
En eksisterende fabrik inden for landsbyafgrænsningen ønskes omdannet til boligområde. Vedskølle er trafikbetjent af Vallø Station på Østbanen.
Område 31, rammeområde 12B02 Algestrup V x)
Mulighed for 100 boliger til styrkelse af lokalsamfundet tæt på en station.
Område 32, rammeområde 13BE26 Gørslev
Mulighed for 6 boliger af lokal karakter. Området ligger i byzone og inden for
landsbyafgrænsningen. Området udgør en del af sportsbanen til den nedlagte Gørslev Skole. Lav udnyttelse.
x)

Områder udlagt i landzone.
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Arealudlæg ved Campus
Rammeområde 2D05 ønskes udvidet med ca. 13 ha til fremtidig udvidelse af undervisnings- og forskningsfaciliteterne i Campus Køge.
Hele området ligger i Fingerplanens landområde, som kommunen kan tage i brug til
byudvikling. Ved at inddrage arealet i denne kommuneplanrevision kan kommunen
udarbejde en ny lokalplan, der sikrer en færdiggørelse af hele området. En af årsagerne til dette behov er, at der i forbindelse med anlæg af den nye jernbane København-Ringsted blev inddraget arealer, der tidligere var disponeret til Køge Handelsskole.
De centrale dele af campus er udpeget som stationsnært område. Den ønskede udvidelse ligger i samme afstand fra Ølby Station som det allerede lokalplanlagte Campus, hvor der planlægges for en såkaldt ”plus-way” busforbindelse mellem Ølby Station, Campus og Køge Nord Station.
Området tænkes mod vest afgrænset af en ny vej som skal forbinde Ølbyvej med
Lyngvej for at aflaste bl.a. Ølby landsby og sikre en bedre infrastruktur mellem
Campus og Køge by. Vejarealet er i dag i privat eje, og en samlet planmæssig afklaring af arealer til vej og campus-formål er afgørende for etablering af vejforbindelsen.
Transportkorridoren
Retningslinjer vil blive justeret i overensstemmelse med erhvervsstyrelsens bemærkninger.
Kort 2.1.6 vil blive justeret således at alene stationsnære områder og -kerneområder
vises på kortet.
Stationsnærhedsprincippet
Kortet vil blive tilrettet i overensstemmelse med Fingerplan2017.
Erhvervsstyrelsens opfølgning på kommunens bemærkninger
Nyudlæg
ERST ser ikke, at Køge Kommune har redegjort for, at der med de nye udlæg i det
øvrige hovedstadsområde er tale om byudvikling af lokal karakter som afrunding af
andre bysamfund. ERST skal anmode om, at kommunen for hvert af de enkelte byudlæg i det øvrige hovedstadsområde redegør for, hvorvidt der er tale om byudvikling af lokal karakter og underbygger dette med en begrundelse, samt redegør for,
om der er tale om afrunding af andre bysamfund og ligeledes underbygger dette med
en begrundelse. ERST skal gøre opmærksom på, at der ved bysamfund forstås byområder i byzone (byzonelandsbyer). Byudvikling i landzonelandsbyer er at betegne
som byudvikling i det åbne land (landzone), og her vil der således udelukkende
kunne være tale om meget begrænsede udlæg.
Såfremt kommunen ikke ser at kunne redegøre for, at der er tale om byudvikling af
lokal karakter, fordi byudlæggene vurderes af have regional betydning, da kan kommunen alternativt vælge at fremsende et forslag til reviderede udlæg, som kommunen vurderer er af lokal karakter. Eventuelle forslag til reviderede udlæg skal være
ledsaget af kommunens redegørelse for, at udlæggene er af lokal karakter og er sket
i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund. ERST skal
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i den sammenhæng gøre opmærksom på de muligheder, som rækkefølgeplanlægning
indeholder.
Nyudlægget vest for Algestrup ses at være ændret fra 11 ha til 9,5 ha – antallet af
boliger på arealet er dog fortsat 100 og således ikke ændret.
ERST skal anmode kommunen om at fremsende den aftalte oversigt over arealregnskabet, hvoraf det fremgår, om kommunens arealregnskab udtrykt i ha går i 0, se under referat. ERST kan i den sammenhæng henvise til Erhvervsstyrelsens Vejledning
om byvækst fra oktober 2017.
Af ERST’s referat fremgår, at forslaget til nyudlæg af et areal på 11 ha ved Herfølge
(Herfølge N) skal afvente afklaring af forslag indmeldt til Fingerplanrevisionens
spor 2 og således udgå af kommuneplanforslaget. Af Køge Kommunes bemærkninger til referatet fremgår dog, at nyudlægget fortsat figurerer som ”aktuelt areal”.
Vedrørende afsnittet ”Øvrige hovedstadsområde” under kommunens bemærkninger
skal ERST bemærke, at der skal redegøres for den boligrummelighed, som ønskes
overført til andre lokaliteter, ligesom der skal redegøres for (og ikke blot anføres), at
denne er i overensstemmelse med bestemmelserne i Fingerplan 2017 om, at byudvikling skal være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentre eller andre
bysamfund.
I forhold til arealudlæg ved Køge Campus savnes en redegørelse for, at de overordnede interesser, herunder bestemmelserne i §§ 10, 11 og 16 i Fingerplan 2017, respekteres, idet dette er en forudsætning for inddragelse af arealer i det afgrænsede
landområde. Der savnes en mere præcis redegørelse i forhold til stationsnærhed, idet
det ikke fremgår, om hele arealet eller udelukkende en del af arealet er beliggende i
det stationsnære område. Der savnes tillige en mere præcis redegørelse for anvendelsesbestemmelserne, herunder for om der f.eks. ønskes anvendelse til kontorvirksomheder over 1.500 m2.
Transportkorridoren
Supplerende redegørelse forudsættes at blive indarbejdet i og at fremgå af den endeligt vedtagne kommuneplan.
Stationsnærhedsprincippet
Af kommunens bemærkning vedr. 2.1.6 (indsat under punktet transportkorridoren)
fremgår, kortet vil blive justeret, så alene stationsnære områder og stationsnære kerneområder omkring stationer, der figurerer på Bilag F i Fingerplan 2017, vises på
kortet.
Det justerede kort forudsættes at blive indarbejdet i og at fremgå af den endeligt
vedtagne kommuneplan.
Køge Kommunes supplerende bemærkninger af 17. september 2018
Supplerende argumentation fro lokal byvækst i Algestrup, Herfølge og Ll.
Skensved
Til side 4-7 i Erhvervsstyrelsens notat af 6. september 2018:
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Køge Kommune har fokus på udvikling af attraktive byområder med gode muligheder for at benytte offentlig transport, og som ligger tæt på eksisterende byområder
med dertil hørende service. Samtidig ønsker byrådet at der i kommunens mindre
byer i det øvrige hovedstadsområde bliver mulighed for at tilgodese efterspørgslen
på ældreegnede boliger.
I det følgende gennemgås ønskerne med udgangspunkt i forudsætningerne for den
byudvikling, som byrådet ønsker, og som fremgår af Forslag til Kommuneplan
2017.
Beliggenheden af samtlige allerede planlagte og ønskede boligområder er sammen
med det estimerede antal boliger vist på det vedhæftede kort fra kapitel 2.1.
Som baggrund for ønskerne om at veksle arealer ved Borup til andre arealer i det øvrige hovedstadsområde, henviser vi til referatet af mødet afholdt i Erhvervsstyrelsen
d. 19.9.2017, hvor styrelsen henviser for den mulighed der er for dette, men at det
kræver en begrundelse, som tager udgangspunkt i fingerplanens krav til udvikling i
det øvrige hovedstadsområde.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
Køge Kommune har forsøgt at argumentere for, at vi kan flytte et udlæg fra Borup
Øst til hhv. Ll. Skensved, Herfølge og Algestrup. Dette bytte blev af Erhvervsstyrelsen på det indledende møde i efteråret 2017 betragtet som muligt - hvis kommunen
kan argumentere for, at det er lokal byvækst. Hvis det nu viser sig, at det reelt ikke
er muligt at argumentere kvalitativt, men udelukkende i hektar eller antal boliger,
har det ikke haft nogen værdi at afholde et indledende møde, hvor planmæssige tiltag kunne afprøves. I stedet for et referat der siger ”det er muligt, hvis der kan redegøres…” burde der stå ”Erhvervsstyrelsen anser ikke dette bytte for sandsynligt at
gennemføre, da der næppe kan argumenteres for den lokale karakter”.
Signalværdien i dette forudgående møde har haft afgørende betydning for forvaltningens og Økonomiudvalgets arbejde med kommuneplanforslaget. I den interne proces
er mange ønsker til lokal byvækst blevet afvist i erkendelse af – og i respekt for Fingerplanens regelsæt. Hvis det nu viser sig, at det ikke lader sig gøre at bytte disse
arealer – og hvis vi havde vidst det på forhånd, ville vores planlægning og dermed
det offentliggjorte planforslag have set væsentligt anderledes ud.
Lokal byvækst er i Fingerplanen defineret som en udvikling, der betjener et opland,
der omfatter kommunen og nabokommuner, men ikke et regionalt opland svarende
til større dele af hovedstadsområdet. Fingerplanen siger også, at boligudbygning skal
begrundes i lokale behov. Planen åbner dermed for argumentationer, der både ser
kvantitativt på et opland og kvalitativt på konkrete, lokale behov – uden det er yderligere præciseret, hvad der er lokal eller regional byvækst
Sondringen mellem lokal og regional byvækst er svær at håndhæve, når boligerne
sælges. Skønt de fx er tiltænkt lokale ældre, kan de vise sig at blive beboet af børnefamilier fra fx København. Derved bliver diskussionen om lokal eller regional byvækst reelt kun et spørgsmål om størrelsen på et arealudlæg. Mere kvalitative argumenter om at støtte op om et lokalsamfund synes at blive tillagt ubetydelig vægt hos
Erhvervsstyrelsen.
Det konkrete bytte at arealer handler om, at flytte 31 ha fra Borup, hvor udlægget
ikke længere ønskes. Hertil kommer, at dette areal i størrelse må betragtes som det
Erhvervsstyrelsen kalder regional karakter. Dette underbygges af, at netop Borup er
kendetegnet ved at have en særlig høj splitfaktor på 60, dvs. andelen af nye beboere
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i nyopførte boliger, der kommer fra andre kommuner. Derfor er det kommunens opfattelse, at det bør være muligt at kombinere argumentationerne.
Beliggenheden ved hhv. Ll. Skensved, Herfølge og Algestrup er samlet set bedre
end placeringen ved Borup, når man ser på stationsnær beliggenhed og dermed udnyttelse af investeringer i kollektiv trafik, som er et af grundprincipperne i Fingerplanen. Både Algestrup og Herfølge vil med åbningen af Køge Nord Station få
mindst lige så gode togforbindelser til København som mange stationsbyer på S-banen. Samtidig vil byvækst i disse byer ikke stride imod den anden væsentlige hensigt
med fingerbystrukturen - nemlig friholdelse af områder mellem byfingrene til rekreative områder. Dette fordi de to byer ligger i forlængelse af Køge-fingeren, hvor der
er langt til Roskilde-fingeren - og dermed ikke det samme store pres på arealer som
mellem de øvrige byfingre.
Det er med denne indledende argumentation, kommunen ser den videre argumentation for lokal byvækst.
Aktuelle arealer
Borup Ø:

Allerede udlagt i KP 13

31 ha.

Herfølge NV:
Ll. Skensved SØ:
Algestrup V:

Udlagt i Forslag til KP 17
Udlagt i Forslag til KP 17
Udlagt i Forslag til KP 17

11 ha
7,5 ha
9,5 ha

I alt ny byområder:

28 ha.

Rest fra Borup Ø: 3,0 ha.
Borup Ø
Arealet ved Borup Ø omfatter ca. 31 ha og fremgår af Regionplan 2005.
Det har siden Kommuneplan 2009 indgået som boligområde til udvikling efter 2021.
Det ligger mellem 1,5 og 2 km fra Borup Station.
Bebyggelsesprocentener 30 og 40 for hhv. en- og toetagers byggeri giver et estimeret boligantal på ca. 930, baseret på en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 100 m2
og bebyggelsesprocent på 30.
Med mulighed for udvikling af op til 930 boliger er det Køge Kommunes opfattelse
at der er tale om byudvikling af regional karakter.
Herfølge N
Området omfatter 11 ha.
Afstanden til Herfølge station er 250 – 700 meter.
Området ligger i forlængelse af allerede udlagte arealer og som en afrunding af Herfølge mod nordvest. Der er mulighed for tæt kontakt til centerområdet i Herfølge,
samt til skole mv.
Området ønskes inddraget som en styrkelse af Herfølge som centerby og bysamfund
med god mulighed for offentlig transport, god infrastruktur og tæt på offentlig service og detailhandel. Området ønskes ekstensivt udnyttet af hensyn til etablering af
grøn kile mellem det nord for området beliggende erhvervsområde.
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Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
I Herfølge er der allerede udlagt større arealer vest for byen. I antal ha må det eksisterende udlæg betragtes som regionalt, skønt det er godkendt i Fingerplanen og tidligere kommuneplanlægning.
Det nye areal er medtaget i Kommuneplan 2017 som et mindre supplement, da byrådet ønsker at fremme tankerne om en bæredygtig landsby på grænsen mellem det
stationsnære byområde og de mere landlige omgivelser op imod landsbyen Svansbjerg. Arealet ligger lige på kanten af det stationsnære kerneområde, og der planlægges for en ekstensiv byudvikling, hvor også muligheden for en grøn kile kan indarbejdes. Dermed respekteres Fingerplanens bestemmelser om, at byudvikling i det
øvrige hovedstadsområde skal tage hensyn til landskabelige beskyttelsesinteresser.
By- og boligkonceptet er tænkt som en landsby på kanten af hovedstadsområdet,
hvor der både kan tilbydes trafikal opkobling til storbyen – samt opkobling til landsbyen og til dyrkning af jorden. En reference kunne være Permatopia i Karise, men
med en placering, der i højere grad kunne blive fremtidens boform på kanten af hovedstadsområdet.
Projektet er udviklet af den lokale lodsejer, da der i Herfølge er konstateret et behov
for en moderne landsby, der kan tilbyde nye boformer og sociale mødesteder i kombination med landskabsoplevelsen samt de muligheder, der ligger i dyrkning af egen
jord.
Ll. Skensved SØ
Området omfatter ca. 7,5 ha.
Afstanden til Ll. Skensved Station er fra 1 til 1,5 km. Til Køge Nord ca. 3 km. Til
Ølby ca. 3,5 - 4 km.
Området ligger som en afrunding af Ll. Skensved ned mod Højelse. Med kun 500
meter til Højelse skole og ca. 1 km til centerområdet i Ll. Skensved.
Området ønskes inddraget som en lokal styrkelse og afrunding af Ll. Skensved som
bysamfund særligt med fokus på bevaring af Højelse Skole, med god mulighed for
offentlig transport, god infrastruktur og tæt på offentlig service og detailhandel i Ll.
Skensved.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
I Ll. Skensved ønsker kommunen at udlægge mulighed for 75 boliger i en by, der
indgår som lokalcenter i kommunens centerstruktur, og hvor der fortsat er bl.a. en
lokal skole og dagligvarebutik. Antallet af boliger skal ses i lyset af, at vi ved Køge
Nord planlægger for ca. 1000 nye boliger - klart et regionalt udlæg tæt på den nye
knudepunktsstation. Dette viser med al tydelighed, at der en større vækstrate i boligtilvæksten i byfingeren (ydre storbyområde) end i det øvrige hovedstadsområde.
Der tænkes lokalplanlagt for en blanding af tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse.
Rækkehuse er særligt efterspurgt af ældre borgere i byens parcelhuse. Dermed er
målgruppen bestemt lokal. De nye parcelhuse vil formentlig blive beboet af en blanding af borgere fra Køge Kommune og nabokommunerne. Ifølge vores befolkningsprognose er erfaringen set over hele kommunen, at 45 % af beboere i nybyggeriet
kommer fra Køge Kommune. Dette tal er erfaringsmæssigt større i de mindre byer
end i Køge by.
Algestrup V
Området omfatter ca. 9,5 ha.
Afstanden til Tureby Station er ca. 400 – 1000 m. Området ligger i umiddelbar tilknytning til Algestrup Skole. Der er ingen dagligvarebutikker i Algestrup.
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Området ønskes inddraget som en lokal styrkelse af Algestrup som bysamfund. Med
en tilvækst på ca. 3-400 borgere i 100 boliger udover de eksisterende ca. 900 borgere vil der blive grundlag for en dagligvarebutik og styrkelse af Algestrup som bysamfund, herunder grundlag for videreførelse af Algestrup Skole.
Med udbygning af Algestrup som foreslået, vil mange nye borgere kunne tilbydes en
bolig i et mindre lokalsamfund, med optimal forbindelse til hovedstadsområdet med
den nye jernbane.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
I Algestrup er der medtaget en mulighed for 100 nye boliger. I forhold til byens nuværende antal boliger er der tale om en stor procentvis udbygning. Men set i lyset af
et bæredygtigt grundlag for den lokale folkeskole og en ønsket genetablering af en
dagligvarebutik er det ikke et stort antal boliger. Her må man ikke se på antallet
alene, men på hvad der i den konkrete kontekst skal til for at redde lokalsamfundet.
Vi er klar over, at 100 boliger ikke kan sælges samtidig i Alkestrup, men både for
lodsejer samt for kommende bygherrer og tilflyttere er det vigtigt, at der kan skabes
sikkerhed for den tiltænkte og nødvendige byvækst. Kommunen foreslår derfor, at
der udlægges mulighed for 50 boliger i 2021-2024 og yderligere 50 boliger i perioden 2025-2028.
Der tænkes lokalplanlagt for en blanding af tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse.
Rækkehuse er særligt efterspurgt af ældre borgere i byens parcelhuse. Dermed er
målgruppen bestemt lokal. De nye parcelhuse vil formentlig blive beboet af en blanding af borgere fra Køge Kommune og nabokommunerne. Ifølge vores befolkningsprognose er erfaringen set over hele kommunen, at 45 % af beboere i nybyggeriet
kommer fra Køge Kommune. Dette tal er erfaringsmæssigt større i de mindre byer
end i Køge by.
Øvrige hovedstadsområde
Restrummeligheden ved veksling af det allerede udlagte areal ved Borup Ø efter nye
udlæg ved Algestrup, Herfølge og Ll. Skensved er ca. 3,0 ha.
Ved en generel b% på 30 svarer det til ca. 110 boliger. Denne boligrummelighed ønskes overført til andre lokaliteter, som det fremgår af det vedhæftede bilag.
Arealregnskab
Borup
Et areal på 31 ha, Borup Ø, til udvikling efter 2021 nedlægges og veksles til tre andre primære lokaliteter i det øvrige hovedstadsområde, nemlig Algestrup V, Herfølge N og Ll. Skensved S. Restarealet i Borup Ø er derefter 3,0 ha.
Herfølge
Kommuneplanforslaget indeholder tre byudviklingsområder i Herfølge, nemlig Herfølge SV, Herfølge NV og Herfølge N.
Herfølge SV:
Området omfatter ca. 23 ha og er udlagt i Fingerplan 2013 til udvikling efter 2021.
KP 13 udlægger området til udvikling efter 2021.
KP17 rykker udviklingen af området til efter 2025.
Herfølge NV:
Området omfatter ca. 17 ha og er udlagt i Fingerplan 2013 som byområde.
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KP 13 udlægger området til udvikling efter 2025.
KP17 rykker udviklingen af området frem til første del af planperioden.
Herfølge N:
Omfatter ca. 11 ha som ønskes udviklet efter 2021.
Ll. Skensved
Et område på 7,5 ha ønskes udviklet efter 2021.
Algestrup
Et område på 9,5 ha ønskes udviklet efter 2021.
Andre områder i det øvrige hovedstadsområde
(Områderne er vist på kortet.)
Område 2, rammeområde 6BE02 Gefion, Møllevej (Borup)
Mulighed for 30 boliger som tilknytning til kommunecenter.
Området ønskes ændret fra offentligt formål til blandet bolig og erhverv. Området
ligger i byzone.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
Der er tale om byomdannelse af lokal karakter. Området er omkranset af byzone på
alle sider.
Område 4, rammeområde 6B15 Kilen ved Kimmerslevvej 7(Borup) x)
Mulighed for 30 boliger som tilknytning til kommunecenter.
Området ligger i landzone, men omkranset af eksisterende byområde.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
Der er 400 m til stationen og der er tale om afrunding af byen uden konsekvenser for
landskabet.
Område 5, rammeområde 10B11 Degnegyden (Ejby)
Mulighed for 20 boliger som udvikling af lokal karakter og huludfyldning. Området
ligger i byzone.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
Der er tale om byomdannelse af tidligere skole. Området er omkranset af byzone på
tre sider.
Område 7, rammeområde 7C01 Bjæverskov Centret
Mulighed for 15 boliger som udvikling af lokal karakter. Området er lokalplanlagt
til butikker i underetagen og boliger i overetagen. Der forventes udarbejdet ny lokalplan som giver mulighed for boliger i begge etager. (I alt ca. 30 boliger, hvoraf ca.
halvdelen allerede er lokalplanlagt). Området ligger i byzone.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
Der er tale om byomdannelse og området er omkranset af byzone på alle sider.
Område 10, rammeområde 9B04 Lille Skensved SØ x)
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Mulighed for 75 boliger af lokal karakter og som afrunding af bysamfundet. Relativ
lav udnyttelse.
Område 23, rammeområde 5B17 Herfølge N x)
Mulighed for 80 boliger tilknytning til kommunecenter og afrunding af bysamfundet. Ekstensiv udnyttelse pga det tilstødende landskabs karakter samt hensyn til
etablering af grøn kile mellem det nord for området beliggende erhvervsområde.
Område 29, rammeområde 13BE29 Vedskølle
Mulighed for 20 boliger som udvikling af lokal karakter og huludfyldning.
En eksisterende fabrik inden for landsbyafgrænsningen ønskes omdannet til boligområde. Vedskølle er trafikbetjent af Vallø Station på Østbanen.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
Området er lokalplanlagt til erhvervsformål, og ønskes omdannet til boliger.
Område 31, rammeområde 12B02 Algestrup V x)
Mulighed for 100 boliger til styrkelse af lokalsamfundet tæt på en station.
Område 32, rammeområde 13BE26 Gørslev
Mulighed for 6 boliger af lokal karakter. Området ligger i byzone og inden for
landsbyafgrænsningen. Området udgør en del af sportsbanen til den nedlagte Gørslev Skole. Lav udnyttelse.
x)

Områder udlagt i landzone.
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Konklusion
ERST ser fortsat ikke, at der er for alle nyudlæg i det øvrige hovedstadsområde er
fyldestgørende redegjort for, at der er tale om byudvikling af lokal karakter i overensstemmelse med bestemmelserne i Fingerplan 2017 om, at byudvikling i det øvrige hovedstadsområde skal være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund. Eksempelvis er nyudlæg i planperioden på 100 boliger ved Algestrup og 75 boliger ved Lille Skensved opretholdt.
Der har været dialog mellem kommunen og ERST i form af såvel et teknikermøde
den 31. august 2018 som efterfølgende telefonisk kontakt og mailkorrespondance
om byudlæggene i det øvrige hovedstadsområde og nyudlæg ved Køge Campus,
men det er ikke lykkedes inden for høringsfristen at opnå enighed mellem kommunen og ERST om de nødvendige ændringer. Derfor fremsætter ERST indsigelse mod
nyudlæg i det øvrige hovedstadsområde samt mod manglende retningslinjer og fyldestgørende redegørelse for nyudlæg ved Campus Køge.
Kystnærhedszonen
ERST's bemærkninger
Vindmølleområde med mulighed for opstilling af 4 møller med en højde på op til
150 m er udpeget på molerne i Køge Havn. Vindmøllerne er i kommuneplanforslaget oplyst at ville have en væsentlig visuel indvirkning på kystlandskabet.
Som det fremgår af Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning, punkt
3.2.3, er det en national interesse, at kystnærhedszonen (uden for udviklingsområder) friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. Planlægning for placering af tekniske anlæg, f.eks. vindmøller, inden for kystnærhedszonen kræver derfor en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, der
godtgør behovet for kystnær beliggenhed, herunder i fornødent omfang belyser mulighederne for placering uden for kystnærhedszonen.
Kommuneplanforslaget ses ikke at indeholde en sådan redegørelse.
Placering af friluftsanlæg i kystnærhedszonen forudsætter ligeledes en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, og kystnærhedszonens udstrækning bør derfor fremgå af kort 2.4.1 og 2.4.2.
Referat
Kommunen tilkendegav at ville redegøre for, hvorvidt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for at planlægge for placering af vindmøller i kystnærhedszonen.
Kommunen tilkendegav at ville lade kystnærhedszonens udstrækning fremgå af retningslinjekort 2.4.1 og 2.4.2.
Kommunens bemærkninger
Køge Kommune har udlagt tre interesseområder for placering af store vindmøller.
Det ene interesseområde er placeret inden for kystnærhedszonen på nordmolen omkring Køge Erhvervshavn.
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Området ved molerne i Køge Havn, hvor der planlægges for fire vindmøller ligger
inden for kystnærhedszonen. Hér er det muligt at planlægge for opstilling af vindmøller, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for
den kystnære lokalisering. Den funktionelle begrundelse for denne placering er de
gode vindforhold ved kysten.
Vindmøllerne ved molerne planlægges opstillet i samspil med det store havneanlæg.
Derved kommer møllerne ikke i konflikt med væsentlige natur- eller landskabsinteresser. Møllerne tænkes at kunne understrege molernes krumme forløb, der afgrænser de store tekniske anlæg på havnen. Hertil kommer, at den store afstand til nærmeste boliger minimerer møllernes påvirkning mht. støj og refleksion.
Retningslinjekort 2.4.1 og 2.4.2 tilføjes kystnærhedszone.
Opfølgning og konklusion
Den supplerende redegørelse og de ændrede retningslinjekort forudsættes at blive
indarbejdet i og at fremgå af den endeligt vedtagne kommuneplan.
Produktionsvirksomheder
ERST's bemærkninger
Det er et nationalt hensyn, at drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder af national interesse sikres, jf. punkt 1.1.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning. Kommuneplanerne skal således indeholde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder (jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 24).
ERST bemærker, at kommuneplanforslaget ikke varetager det nationale hensyn. Der
ønskes drøftelse med kommunen med henblik på tilrettelæggelse af en proces, der
sikrer, at kommuneplanen lever op til varetagelse af de nationale interesser forbundet med beskyttelse af produktionserhverv.
Referat
Det blev på mødet aftalt, at Køge Kommune vil sende et forslag til kommuneplantillæg med retningslinjer for produktionsvirksomheder i høring forud for sommerferien
2019.
På mødet drøftedes kortet (retningslinjekort?) i 2.7 Støj, hvor der omkring erhvervshavnen i Køge Havn samt erhvervsområder til transport- og distributionserhverv
(STC og Bjæverskov V), benævnt ”udvalgte erhvervsområder”, er udlagt en støjkonsekvenszone på 500 meter. Det fremgår, at inden for zonen kræves der særlig opmærksomhed ved planlægning for støjfølsom anvendelse, og det er oplyst, at kortet
vil indgå i det videre arbejde med kommunens virksomheder med henblik på senere
fastlæggelse af støjkonsekvens- og transformationsområder.
Kommunen tilkendegav at være opmærksom på, at konsekvensområder skal dække
såvel støj som støv, lugt og anden luftforurening.
For at undgå uklarhed skal ERST understrege, at der ved planlægning omkring produktionsvirksomheder altid skal tages højde for støj, støv, lugt og anden luftforurening – uanset om der i kommuneplanen er udpeget konsekvenszoner omkring produktionsvirksomhederne eller ej.
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Kommunens bemærkninger
Køge Kommune vil igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg som kan vedtages som forslag senest juni 2019.
Opfølgning og konklusion
ERST har ikke yderligere bemærkninger.
Vindmøller
ERST's bemærkninger
Se afsnittet Kystnærhedszonen.
Energinets bemærkninger
Køge Kommune udlægger i kommuneplanforslaget et nyt vindmølleområde til 2-3
store vindmøller meget tæt på eksisterende eltransmissionsledninger. Det drejer sig
om ”Vindmølleområde ved Juellund”, som er placeret indtil kun ca. 56 meter fra
nærmeste ledningsanlæg.
Energinet Eltransmission har 3 parallelle 132 kV luftledningsanlæg placeret på 2
masterækker, kaldet S5 Haslev-Spanager og A120/B120 Rislev-Spanager, som vist
med sorte linjer i nedenstående kortudsnit.
Energinet ønsker at indgå i dialog med kommunen om udpegningen af vindmølleområdet med henblik på, at kommunen tilpasser planområdet, således at kommuneplanen udarbejdes under hensyn til overordnet infrastruktur, jf. pkt. 4.2.12 i Oversigt
over nationale interesser i kommuneplanlægning, og således at Energinets anbefalede sikkerhedsafstande overholdes, jf. ”Vejledning om planlægning for og tilladelse
til opstilling af vindmøller”.
Energinets anbefalede sikkerhedsafstand er møllens højde plus en såkaldt respektafstand på 15 meter. I kommuneplanforslaget anføres en totalhøjde på op til 150 meter.

Referat
Kommunen oplyste at ville indgå i dialog med Energinet om de nødvendige ændringer.
Kommunens bemærkninger
Køge Kommune vil henvende sig til Energinet med henblik op at indarbejde de nødvendige ændringer.
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Opfølgning - Erhvervsstyrelsen
En afklaring i forhold til de nødvendige ændringer af kommuneplanforslaget skal
ske inden høringsfristens udløb.
Opfølgning – Energinet og Køge Kommune
Energinet har med mail af 19. september 2018 oplyst Erhvervsstyrelsen om, at der er
truffet aftale med Køge Kommune om de nødvendige ændringer.
Energinet ønsker, at det udpegede vindmølleområde og rammeområde 13T04 tilpasses således, at der frit kan opstilles møller inden for området i den tilladte højde,
som kommunen fastlægger. Det betyder, at såfremt der eksempelvis udlægges rammer med mulighed for etablering af møller på op til 150 meters totalhøjde, vil afstanden mellem området og til respektafstanden på luftledningerne som minimum
være 150 meter, som vist med nedenstående principskitse.
Respektafstanden er fastlagt i BEK 1112 af 1808/2016, § 5, stk. 3, nr. 3: ”15 meter
fra yderste leder for højspændingsluftledninger over 40 kV, jf. bilag 1, figur 4.”

Kommunen har med mail af 18. september 2018 til Energinet tilkendegivet, at rammeområde 13T04 reduceres/tilskæres, så der som minimum er samme afstand fra
området til respektafstanden som møllernes totale tilladte højde.
I praksis betyder det, at kommunen sikrer, at der er 165 meter fra luftledningerne til
rammeområdet.
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Konklusion
Energinet har med mail af 19. september 2018 oplyst ERST om, at Energinet frafalder sit ønske om indsigelse mod kommuneplanforslaget efter at have modtaget en
tilkendegivelse fra Køge Kommune om, at kommunen tilskærer rammeområde
13T04, så det sikres, at der er 165 meter mellem rammeområdet og de yderste ledninger.
Vejinteresser
Vejdirektoratets bemærkninger
I henhold til punkt 4.2.4 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning
(marts 2018) skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for og kort over beliggenheden af trafikanlæg i kommunen, herunder den overordnede infrastruktur og
arealreservationer efter konkrete projekterings- og anlægslove samt Fingerplan
2017.
Vejdirektoratet har noteret sig, at der mangler retningslinje(r) for beliggenheden af
både de kommunale og de statslige vejanlæg i Køge Kommune.
De statslige veje i Køge Kommune omfatter følgende vejstrækninger:
 Køge Bugt Motorvejen (statsvej nr. 10, København – Køge, del af Europaruterne E20 og E47),
 Vestmotorvejen (statsvej nr. 20, Køge – Korsør, del af Europarute E20) og
 Sydmotorvejen (statsvej nr. 30, Køge – Rødbyhavn, del af Europarute E47).
Disse statsveje skal – sammen med de kommunale veje – indarbejdes i eller fremgå
af retningslinje(r), der beskriver/angiver beliggenheden af de eksisterende trafikanlæg i kommunen, herunder en beskrivelse/angivelse af det overordnede vejnet i
kommunen. Vejdirektoratet forudsætter i den sammenhæng, at motorvejene, som
Vejdirektoratet er myndighed for, og som også udgør dele af det europæiske rutenummererede vejnet, indgår i det overordnede vejnet i kommunen – evt. sammen
med visse af de overordnede og rutenummererede kommunale veje.
Formuleringen af retningslinje(r) for beliggenheden af trafikanlæggene i kommunen
kan med fordel gøres ved, at der i retningslinjeteksten henvises til kommuneplanforslagets retningslinjekort 2.6.1 ”Overordnet vejnet og nye trafikanlæg” (side 86),
hvor de eksisterende statsveje (motorvejene) og de overordnede kommuneveje er
vist i henhold til deres klassificering og ejerforhold (statsveje/kommuneveje).
Ifølge § 26 i Fingerplan 2017 skal Køge Kommune i sin kommunale planlægning
medtage arealreservationer til følgende tre mulige overordnede vejanlæg:
1) Forlægning af Billesborgvej nord om Herfølge,
21) Omfartsvej ved Ll. Skensved og
22) Omfartsvej ved Borup (Møllevej – Ryeskovvej).
Vejdirektoratet bemærker hertil, at kommuneplanforslaget mangler retningslinjer for
arealreservationerne til henholdsvis en forlægning af Billesborgvej nord om Herfølge, jf. Fingerplanens § 26, nr. 1), og til en omfartsvej ved Ll. Skensved, jf. Fingerplanens § 26, nr. 21). Begge disse arealreservationer mangler ligeledes at blive
vist på retningslinjekort 2.6.1 ”Overordnet vejnet og nye trafikanlæg” som arealreservationer til mulige fremtidige trafikanlæg.
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Referat
Kommunen tilkendegav at ville indgå i drøftelser med Vejdirektoratet om de nødvendige ændringer.
Kommunens bemærkninger
Køge Kommune vil indarbejde retningslinjer for de tre motorvejsstrækninger, samt
en beskrivelse af de eksisterende trafikanlæg i kommunen, herunder det overordnede
vejanlæg, som også omfatter motorveje.
Køge Kommune vil indgå i dialog med Vejdirektoratet om de tre vejføringer.
Opfølgning - Erhvervsstyrelsen
En afklaring i forhold til de nødvendige ændringer af kommuneplanforslaget skal
ske inden høringsfristens udløb.
Opfølgning – Køge Kommune og Vejdirektoratet
Med mail af 17. september 2018 har kommunen oplyst:
Hermed Køge Kommunes forslag til nye retningslinjer i afsnit 2.6 Transport og infrastruktur:
1. Kommunens overordnede vejnet ses på kort 2.6.1, og det er opdelt i følgende
vejklasser:
 Overordnede trafikveje
 Overordnede fordelingsveje
Hertil kommer de statslige veje i Køge Kommune, der omfatter følgende vejstrækninger:
 Køge Bugt Motorvejen (statsvej nr. 10, København – Køge, del af E20
og E47),
 Vestmotorvejen (statsvej nr. 20, Køge – Korsør, del af E20) og
 Sydmotorvejen (statsvej nr. 30, Køge – Rødbyhavn, del af E47).
Retningslinjekortet ses på planforslagets side 86.
I forhold til omfartsveje ved Ll. Skensved og Herfølge har kommunens forvaltning
ikke mandat til at indgå i en forhandling.
En statslig indsigelse kan danne grundlag for en politisk stillingtagen til det videre
forløb.
Opfølgende mail fra ERST
ERST har med mail af 17. september 2018 gjort Køge Kommune opmærksom på, at
kommuneplanlægningen ikke må stride mod et landsplandirektiv, og idet arealreservationer til de to mulige overordnede vejanlæg er fastlagt i gældende Fingerplan
2017, forudsætter ændring/udtagning af arealreservationerne en revision af fingerplanen. Det er således ikke muligt, at ændre arealreservationen i forbindelse med en
kommuneplanrevision.
Supplerende tilbagemelding fra kommunen med mail af 17. september 2018:
Vi kan fortsat ikke administrativt sige, at vi vil indarbejde de to omfartsveje. Det
skyldes, at det er en konkret politisk beslutning ikke at medtage dem i planforslaget.
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Sagen kan formentlig landes i en fælles forståelse for, at problemstillingen kan tages
op mellem kommunen og Vejdirektoratet som led i en fremtidig revision af Fingerplanen.
Konklusion
Vejdirektoratet anmoder med mail af 18. september 2018 Erhvervsstyrelsen om at
fremsætte indsigelse mod Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017, idet
planforslaget mangler retningslinjer for og kortvisning af to arealreservationer til
mulige fremtidige overordnede vejanlæg, forlægning af Billesborgvej nord om Herfølge og omfartsvej ved Ll. Skensved, som er fastlagt ved § 26, stk. 1, nr. 1 og nr.
21, i Fingerplan 2017, hvorfor planforslaget er i strid med overordnet planlægning
fastsat i et landsplandirektiv. Kopi af Vejdirektoratets anmodning er vedhæftet nederst i dette dokument.
Risikovirksomheder
ERST’s bemærkninger
Virksomheden Novo Nordisk Pharmatech A/S er en risikovirksomhed.
Det er en national interesse, at kommunalbestyrelsen inddrager hensynet til risikoen
for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommuneplan, som omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 m
eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra en risikovirksomhed, jf.
punkt 1.2.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen.
Kommuneplanforslaget ses ikke at forholde sig til risikoforholdene omkring risikovirksomheden.
Referat
Kommunen tilkendegav, at retningslinjer for risikovirksomheder vil blive indarbejdet i kommuneplanforslaget.
Kommunens bemærkninger
Køge Kommune vil indarbejde retningslinjer for risikovirksomheden Novo Nordisk
Pharmatech A/S.
Opfølgning
Køge Kommune anmodes om at fremsende retningslinjerne til ERST.
Kommunens fremsendelse af retningslinjer og redegørelse
Køge Kommune har med mail af 20. september 2018 fremsendt retningslinjer og redegørelse for risikovirksomheder:
”Risikovirksomheder er virksomheder, hvor der forekommer farlige i stoffer i sådanne mængder, at de udgør en risiko for omgivelser, hvis der skulle ske uheld. I
Køge Kommune er der en risikovirksomhed, Novo Nordisk Pharmatech A/S på Købehavnsvej 216. Der planlægges ikke for yderligere risikovirksomheder i Køge
Kommune.
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Retningslinje
Hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen skal inddrages forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i kommune- og lokalplaner, hvis arealerne ligger indenfor 500 m fra en risikovirksomhed. For hver af disse udlægges der
ligeledes en sikkerhedszone, som udpeges på baggrund af virksomhedens sikkerhedsdokument. Som udgangspunkt må der i disse zoner ikke etableres ny følsom
arealanvendelse, som fx boliger, institutioner, forretninger, hoteller eller steder hvor
der opholder sig mange mennesker.”
Konklusion
Kommunen har med mail af 20. september 2018 fremsendt retningslinjer og redegørelse for risikovirksomheder. Retningslinjer og redegørelse for risikovirksomheder
forudsættes at blive indarbejdet i kommuneplanforslaget og at indgå i den endeligt
vedtagne kommuneplan.
Andre emner
Formelle forhold
Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslaget ud over de forhold, der vedrører de nationale interesser.
Kort
ERST's bemærkninger
Kortene har ikke detaljeringsniveau, der gør det muligt at se de nødvendige informationer.
Det er uklart hvilke kort, der har status som retningslinjekort.
Referat
Det skal klart fremgå, hvilke kort der har status som retningslinjekort.
Kommunens bemærkninger
Køge Kommune vil redigere retningslinjekortene så det klart fremgår hvilke der har
status som retningslinjekort.
Opfølgning
ERST skal anmode om, at kommunen fremsender de redigerede retningslinjekort.
Konklusion
Fremsendelse udestår. Gøres ikke til genstand for indsigelse, men forudsættes at
blive indarbejdet i kommuneplanforslaget og at indgå i den endeligt vedtagne kommuneplan.
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Vejdirektoratets anmodning af 18. september 2018 til ERST om at fremsætte
indsigelse mod Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017:
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
21. september 2018 13:10
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Indsigelse imod vindmøller iht. Kommuneplan 2018
Indsigelse imod vindmøller.odt

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Kenn [mailto:kennbirger@mail.dk]
Sendt: 21. september 2018 13:03
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse imod vindmøller iht. Kommuneplan 2018

Hej
Hermed vedhæftet Indsigelse mod opsætning af vindmøller ved Juellund
Mvh
Kenn Klinthøj

1

Lidemark den 21.9.2018

Køge Kommune
Att: Teknik og Miljøforvaltningen
Torvet 1,
4600 Køge

Hermed indsigelse imod Kommuneplanens (2018) forslag om opsætning af vindmøller ved
Juellund.

Jeg vil hermed bede Byrådet tage Kommuneplanens forslag om opsætning af vindmøller ved
Juellund ud af Kommuneplanen.
a) 150 meter høje vindmøller lavet af stål og fibermateriale hører ikke til i et naturlandskab som
Juellund. Opstilling af vindmøller ved Juellund er naturstridigt, og går imod Kommuneplanens egne
intentioner om at beskytte natur- og kulturhistoriske landskaber. Den igangværende Naturstrategi i
KK omtaler f.eks. to stendiger ved Juellund.
b) Opstilling af vindmøller i Køge Kommune (KK) vil ikke gavne KK hverken økonomisk eller
indgå signifikant i KK's CO2-regnskab, idet energi produceret fra vindmøller indgår i det nationale
(Europæiske) energinet/distributionsnet med eksport/import for øje. Det er en national handelsvare.
Det er ikke for at 'redde' klimaet, at vindmøller ønskes opsat, hverken fra regeringens eller statens
side. Formålet er, at handle (tjene på) energi.
c) Vindmøller (m.fl. andre kilder) udsender lavfrekvente bølger i op til 30 km fra kilden. Dette er
anerkendt, målbart og banal fysik. Lavfrekvente bølger er hørbare fra 20 Hz til 200 Hz. Det er ikke
alle mennesker der kan høre dette. Men, alle mennesker bliver udsat for lavfrekvente bølger og
vibrationer, og nogle mennesker opnår desværre, at få stress med de følgesygdomme disse
lavfrekvente bølger kan afstedkomme. Kildemateriale og evidens er abundant på området. Incl.
Statens egne institutioner, samt flerårige, og aktuelle internationale forskningsresultater bekræfter
dette.
d) Byrådet bør tage sig sammen og påbegynde en proces henimod en reel Klimaplan for KK, der
tager hensyn til natur, mennesker og fremtid for alle. Energistrategisk Plan (2016) er baseret på
forkerte forudsætninger om blandt andet biomasse/fjernvarme. Biomasse optager mere CO2 pr. ha.
ved f.eks regenerativt landbrug, samt simpel nedmuldning, end opsætning/produktion af energi af
vindmøller til konkurrencevilkår. Denne Energistrategiske Plan er bare en masse fine tal. Der bliver
ganske enkelt ikke produceret nok biomasse lokalt/nationalt/Polen til, at forsyne Køge
By/Borup/Bjæverskov med såkaldt CO2-neutral energi. Vi bliver flere mennesker og færre træer,
også i KK. Fotosyntesen er i centrum her. Internationale konkurrenceforhold (qua manglende
biomasse på sigt) vil ligeledes gøre priserne alt for høje på sigt. Ligeledes er de økonomiske
forudsætninger fraværende i denne Energistrategiske Plan. Implementeringen er (økonomisk)
uigennemsigtig, hvis ikke fraværende. Tidsplanen alt for langsom i henhold til Parisaftalen. Byrådet
skal igangsætte en proces med borgerne om at løse disse problemstillinger i hele KK. Ikke genere
500 beboere i Lidemark (eller Molerne) og omegn med opsætning af støjende vindmøller. Byrådet
bør se bort fra partipolitiske motiver, og begynde at arbejde sammen, ud fra den eksisterende viden

om biomasse, CO2, fotosyntese, FN's aktuelle Verdensmål, Rio-konferencen i 1992 m.m.

Med venlig hilsen
Kenn Klinthøj
Tuemosevej 9, Lidemark
4632 Bjæverskov

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:
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24. september 2018 07:54
Helle Schou Weile
3 - fællespostkasse TMF Plan
VS: Vedhæftet indsigelse på opførelse af nye og større vindmøller ved Vilkestrup
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Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 21. september 2018 13:12
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Vedhæftet indsigelse på opførelse af nye og større vindmøller ved Vilkestrup
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Kurt Kaldor [mailto:kwkaldor@yahoo.dk]
Sendt: 21. september 2018 10:01
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: Anita Wichmann <anitawi@htk.dk>
Emne: Vedhæftet indsigelse på opførelse af nye og større vindmøller ved Vilkestrup

Undertegnet ønsker hermed at indgive Vedhæftet indsigelse på opførelse af nye og større vindmøller ved Vilkestrup,
se vedhæftet fil
Venlig hilsen
Kurt Winn Kaldor
Anita Wichmann
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:
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Sendt: 21. september 2018 13:07
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Emne: VS: Indsigelse mod opførelse af store vindmøller ved Vilkestrup
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Sita Ramchandra Kotnis [mailto:srk@tekno.dk]
Sendt: 21. september 2018 12:29
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse mod opførelse af store vindmøller ved Vilkestrup
Hermed min underskrift på indsigelse.
Med venlig hilsen,
Sita Kotnis

Med venlig hilsen
Sita Ramchandra Kotnis
Projektleder
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Arnold Nielsens Boulevard 68E | 2650 Hvidovre |Denmark
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E: srk@tekno.dk | www.tekno.dk |
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Vedhæftede filer:
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Emne: VS: Indsigelse omkring store vindmøller ved Vilkestrup
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Lars Sørensen [mailto:lars.sorensen1977@gmail.com]
Sendt: 21. september 2018 11:22
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse omkring store vindmøller ved Vilkestrup
Mvh Lars Sørensen
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:
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Vindmøller - Nej tak.pdf

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 21. september 2018 13:03
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Vindmøller i Vilkestrup - Nej tak
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: JFS Invest [mailto:mail@jfsinvest.dk]
Sendt: 21. september 2018 10:08
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Vindmøller i Vilkestrup - Nej tak
Hej
Vedhæftet er indsigelse.
Med venlig hilsen
Jeanne Strassmann
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:
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Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Peter Borreby [mailto:pb@giesegaard.dk]
Sendt: 21. september 2018 13:39
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: KP 17
Hermed fremsendes på vegne af Juellund Landbrug høringssvar vedrørende interesseområdet for vindmøller på
Juellund.
Med venlig hilsen
Peter Borreby
Direktør
Giesegårdvej 65
4100 Ringsted
Direkte +45 2016 9356
Mail pb@giesegaard.dk
www.giesegaard.dk
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Høringssvar til Køge Kommuneplan 2017
tmf@koege.dk
Høringssvar for Juellund Landbrug, Slimmingevej 30, 4100 Ringsted
Att. direktør Peter Borreby, Godskontoret, Giesegårdvej 65, 4100 Ringsted.
I forslaget til Køge Kommuneplan 2017 er et areal på Juellund udpeget som interesseområde for
opstilling af to vindmøller på op til 150 meters totalhøjde. Udpegningen følger den positive
tilkendegivelse i forbindelse med den Strategiske Energiplan.
Forslaget indeholder en kort beskrivelse af kommunens planmæssige overvejelser i forhold til
nabobebyggelser, landskab m.v., herunder en fysisk planlægning med inddragelse af offentligheden.
Juellund Landbrug afholdt den 11. september 2018 et naboorienteringsmøde om vindmøller i Det
Grønne Hus, i Køge, hvor mange naboer udtrykte deres bekymringer om opstilling af vindmøller på
Juellund, herunder gener samt landskabelige hensyn.
Juellund Landbrug finder, at en eventuel opstilling af vindmøller i interesseområdet skal ske under
hensyn til de nærmeste naboer, hvor interesseområdet især vil have betydning for Nyhuse, Druestrup,
beboelserne på Slimmingevej samt på Lidemark Præstemark. Det foreslås undersøgt, om der er
mulighed for at finde en placering af to vindmøller inden for interesseområdet, hvor støj- og
afstandskrav i højere grad imødekommes. En samlet vurdering af virkninger på miljøet (VVM) kan vise,
om det vil være formålstjenligt eller nødvendigt at justere området eller foretage andre tilpasninger. En
alternativ placering syd for Slimmingevej kunne således muligvis betyde, at færre naboer vil føle sig
direkte berørte af vindmøller. Samtidig vil en bedømmelse af vindmøllers indvirkning på de
landskabelige værdier kunne bero på en nærmere visualisering.
Juellund Landbrug anerkender ønsket om at bevare landskabs- og kulturmiljøer i kommunen, men
vurderer samtidig, at der på Juellund kan være behov for en prioritering for at fremme den grønne
omstilling.
For at opfylde kommunens ambitioner inden for grøn energi – herunder set i forhold til de begrænsede
muligheder for at finde områder til landbaserede vindmøller, kan en udpegning af arealer til solceller
også være en mulighed. På Juellund Landbrug vil der kunne findes arealer, som ikke ligger direkte ud til
offentlig vej eller naboer i øvrigt.
Vi foreslår således, at der kan udarbejdes et tillæg til kommuneplanen med udpegning af et område til
solceller – eventuelt i sammenhæng med et forslag til en alternativ placering af et vindmølleprojekt.

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:
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Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Martin Tue Mikkelsen [mailto:martintuemikkelsen@gmail.com]
Sendt: 21. september 2018 13:45
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: KP17 - Indsigelse
Hermed fremsendes indsigelser mod Kommuneplan 2017, nærmere bestemt mod opstilling af vindmøller ved
Juellund.
Bemærk venligst, at der er 2 indsigelser/dokumenter vedhæftet til denne mail.

Med venlig hilsen
Martin Tue Mikkelsen
Druestrupvej 19
4682 Tureby
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September 2018
Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge
Forslag om opstilling af vindmøller ved Juellund.
Indsigelse vedrørende mangel på dialog og demokratisk proces
I forslag til Kommuneplan 2017, der er udsendt i offentlig høring til d. 21/9 2018, indgår forslag om
opstilling af 2-3 vindmøller med højde på 150 meter i nærheden af Juellund, som det skrives i
Kapitel 2, side 108 m.fl. i oplæg til Kommuneplan.
Af flere årsager bør forslaget om opstiling af nye landvindmøller udgå. Det gælder både for
vindmøller ved Juellund, og for vindmøller på molerne ved havnen i Køge.

Der har kun været sparsom dialog om opstilling af vindmøller med os berørte borgere i
nærområdet, til trods for at placeringen har været besluttet i lang tid. Det eneste møde der har
været afholdt, var d. 11. august - indkaldt af Giesegaard/Juellund (investorer/part som ønsker at
opstille vindmøllerne). Dette møde blev indkaldt med kort varsel, sedlen i postkassen med
invitation kom d. 4. august.
Processen er oplevet, som at kommunen ønsker så lidt offentlig debat om emnet som muligt, for at
undgå kritik fra borgerne om beslutningen. Når mødet afholdes af den part som vil have en indtægt
fra opstilling af vindmøllerne med den valgte placering,, er det klart at der kun vil være en
begrænset diskussion om alternative placeringer - eller alternativet der kunne være at vindmøller
slet ikke opstilles. Denne dialog burde kommunen have initieret længe før, så der havde været en
åben dialog om ideen om at opstille vindmøller, og også om foreslåede placeringer - og en debat
med kommunen, ikke med en interressent der har en interesse i at få en indtægt fra vindmøllerne.

Placering af vindmøllerne ved Juellund har været besluttet siden april 2018. Dette fremgår af
baggrundsnotat udarbejdet af Teknik og Miljøforvaltningen, Planafdelingen. Notatet hedder
“Forslag til kommuneplan 2017 - baggrundsnotat”, med dokumentnummer 2016-013350-96.
Notatet er dateret 20. april 2018, og i notatet er områder hvor vindmøller påtænkes opstillet
oplistet.
Da forvaltningen og politikerne allerede på dette tidspunkt havde besluttet placering af vindmøller,
er det påfaldende og uforståeligt at der ikke på dette tidspunkt blev afholdt borgermøder om dette

Køge kommune kunne med fordel have holdt orienterings- og debat møde i foråret 2018 i
Lidemark forsamlingshus, Idrætshallen i Bjæverskov eller lignende - og der åbent og redeligt
præsenteret planerne.
Istedet er planerne gemt af vejen i oplæg til kommuneplan, og indragelse og dialog med borgerne
har begrænset sig til det ovenfor nævnte møde 11. august, indkaldt af parten der vil tjene penge på
vindmøllerne. I medierne har repræsentanter for kommunen udtalt, at der slet ingen tvivl er om
vindmøllerne kommer, og til bekymringer om støj svaret at vindmøllerne kun støjer som et oliefyr.
Alt i alt er processen lidet flatterende for Køge kommune, og det stik modsatte af den udtalte
ambition om at sikre tidligt inddragelse. Det indtryk forløbet efterlader, er at Køge kommune ikke
ønsker åbenhed om beslutningsprossen, og ikke ønsker at inddrage borgerne.

September 2018

Emnet vindmøller var på dagsordenen i Køge kommunes Klima og Planudvalgs møde 07.06.2018.
I referatet fra mødet skrives:
“Det anbefales endvidere at arbejde målrettet for at sikre lokal deltagelse og opbakning til
vindmølleprojekter gennem tidlig inddragelse….”
Et udsagn om tidlig inddragelse af borgerne, der så ikke har resulteret i andet end møde initieret af
investorerne, afholdt 10 dage før fristen for indsigelser mod lokalplanen udløber. Det kan ikke
kaldes tidlig inddragelse

Klima - og Planudvalgets formand, Niels Rolskov (EL) udtaler, i artikel i avisen SN 30. juni 2018
“Så der er slet ingen tvivl om, at møllerne kommer. Vi skal bare finde ud af, hvor de skal stå, og
hvordan de skal finansieres.”
Umiddelbart ikke et udsagn der lægger op til debat om alternativer, f.eks solcelle parker istedet for
vindmøller. Udsagnet er det modsatte af tidlig inddragelse af borgerne, og giver det klare indtryk at
beslutningerne er taget, og at det er nyttesløst at opponere.

Ovenstående er kun en del af grunden til at kæmpevindmøller på land i Køge kommune skal udgå
af kommuneplanen. Der er så mange usikkerheder og kritiske elementer som ikke er blevet belyst,
at det vil være udemokratisk at tage beslutningen med det nuværende grundlag.
Med venlig hilsen

Martin Tue Mikkelsen
Druestrupvej 19
4682 Tureby

September 2018

Køge kommune
Torvet 1
4600 Køge

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2017. Udpegning af område til opstilling af vindmøller ved
Juellund.

Indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Juellund
Begrundelse:
● Vindmøller på ca. 150 m vil være meget synlige – også på lang afstand - og dominere og
skæmme det smukke åbne landskab. Hidtil har det været skovene der har været højeste punkt i
landskabet, med smukke bøge- og egetræer med højde på ca. 30 meter. Nu vil
kæmpevindmøllerne tårne sig op over skoven, og give en markant anderledes oplevelse af
skala og proportioner i landskabet.
● Støj og skyggekast vil genere beboere i området.
● Ejendomme vil tabe i værdi og blive vanskeligere at sælge. Der må forventes store krav fra
ejere af boliger i nærområdet. Dette vil have negativ indflydelse på forretningsplanen for
opstiling af vindmøller
● Naboskab til vindmøller mistænkes for at udgøre en sundhedsrisiko (eksempelvis stress,
søvnproblemer, hjerte- karsygdomme). Indtil der foreligger en veldokumenteret afvisning, bør
sikkerhedsprincippet gælde og opførelse af nye møller undgås.
● Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og – ledninger.
● Møllerne strider imod intentionerne i kommuneplanforslaget om at beskytte natur- og
kulturhistoriske værdier i området. Dette er en kovending i forhold til tidligere kommuneplan,
og argumenter i miljøscreeningen for at det er acceptabelt virker ikke troværdige, og vurderes
ikke samlet men kun enkeltvist.
● Folketinget har i juni måned indgået et energiforlig, hvoraf det fremgår, at antallet af
landvindmøller skal halveres. At opføre kæmpevindmøller på land på dette tidspunkt, vil være
imod fremtidig hensigt.

● Der bør vises hensyn til nuværende og fremtidige borgeres valg af at bosætte sig i området
med de enestående og attraktive værdier, som det frembyder.
Vi har boet i området i knap 2 år. Vi valgte området udelukkende på grund af den smukke
natur og ro. Vi har købt en ældre ejendom, som enten kræver gennemgribende renovering eller
nedrivning og genopførelse. Risikoen for at der opstilles vindmøller tæt på ejendommen gør at
vi nu ikke er sikre på om det er en sikker investering, og vi er i reelle overvejelser om det vil
være bedre at sælge ejendommen uden at renovere.
Lignende overvejelser vil en eventuel ny ejer af vores ejendom også have, ligesom alle vore
naboer i området også vil være betænkelige ved at renovere og nyopføre boliger.
Området har ellers været i en udvikling med stigende ejendomspriser, opførelse af attraktive
hesteejendomme og generelt stigende ejendomspriser. Dette på trods af, at det er et
landområde med en god afstand til Køge centrum.
Køge kommunes byråd bør overveje om de ønsker at tilgodese investor bag vindmøller, en
godsejer der ikke er hjemmehørende i kommunen, eller om de ønsker at tilgodese en positiv
udvikling af et landområde, og kommunens borgere der er bosiddende her.

Med venlig hilsen
Martin Tue Mikkelsen
Druestrupvej 19
4682 Tureby

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
24. september 2018 08:08
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Køge Kysts bemærkninger til Kommuneplan
Høringssvar vedr. Kommuneplan 2017.pdf

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Rasmus Pedersen
Sendt: 21. september 2018 14:23
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Køge Kysts bemærkninger til Kommuneplan
Køge Kommune
At. Teknik- og Miljøforvaltningen
Herved fremsendes Køge Kysts Bestyrelsesformand og Projektdirektørens bemærkninger til Kommuneplan 2017.
Med venlig hilsen
Rasmus
Rasmus Pedersen
Projektmedarbejder
Tlf: 61 39 66 95

Køge Kyst P/S
Havnen 39
DK-4600 Køge
www.koegekyst.dk
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Køge Kommune

Rådhuset
Torvet 1
4600 Køge

Køge Kyst P/S
Havnen 39
4600 Køge
www.koegekyst.dk

Tove Skrumsager Frederiksen
+45 24943901
tsf@koegekyst.dk

Høringssvar vedr. Kommuneplanforslag 2017 – 2029

20.09.2018

På vegne af Køge Kyst fremsendes herved vores indsigelse med bemærkninger og
ændringsforslag til det fremlagte forslag til kommuneplan 2017. Indsigelsen
fremsendes på selskabets vegne af bestyrelsesformanden og direktøren
Vi vil gerne anerkende og rose kommunen for et gennemarbejdet, overskueligt og
spændende forslag til kommuneplanen. Vores bemærkninger og ønsker til ændringer
skal betragtes som konstruktive input, der vil skabe de nødvendige rammer for en
bæredygtig udvikling af Køge Kyst´s arealer.
Collstropgrunden
De planmæssige rammer for Collstropgrunden åbner mulighed for op til 10.000m 2
detailhandel i store udvalgsvarebutikker og 3500m 2 til dagligvarer. Der er desuden
åbnet mulighed for et hotel.
•

Detailhandelsrammen for Collstropgrunden er passende. Rammen er
imidlertid formuleret med et spænd for udvalgsvarebutikker på 1000m 2 –
2000m2. Køge Kysts anmoder om at der åbnes for at der også kan etableres
såvel mindre som større butikker, således at butikssammensætningen bliver
så dynamisk som muligt, det kræver at der er mulighed for
udvalgsvarebutikker på 200 - 3000m2. Rammen for dagligvarer på 3500 m2
ønskes fastholdt.

Køge Kyst og Køge Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for også at
etablere boliger på Collstropgrunden. Ved at åbne denne mulighed kan
Collstropgrunden udvikles til en blandet bydel, som supplerer den nyværende bymidte
og stationsområdet.
•

Køge Kyst anmoder om at der i kommuneplanen åbnes for, at der kan
etableres blandet by på Collstropgrunden, idet 10.000 – 14.000m2 boliger vil
skabe en anden dynamik, og i høj grad understøtte byområdet i Køge Bymidte
og det kollektive trafikknudepunkt. Boliger på Collstrop vil være med forbehold
for at det er muligt at overholde gældende krav til støj, støv og lugt i området.

Stationsområdet
I forslag til kommuneplan er detailhandelsrammen fra det sydlige stationsområde
(ST2) fjernet.
Den sydlige P-tunnel er fastholdt i kommuneplanen. Køge Kyst har ingen planer om at
etablere en sydlig vejtunnel til betjening af underjordisk parkering på dette sted da de
arkæologiske forhold er for komplicerede.
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Vejreservationen til den sydlige vejtunnel i den form den er præsenteret i forsalg til
KP17 reducerer værdien af det areal i ST2, som Køge Kyst har købt af Køge
Kommune i forbindelse med stiftelsen af Køge Kyst. Der er derfor ikke muligt at opnå
den forventede indtægt på arealet.
•

Køge Kyst anmoder om at vejreservation til sydlig vejtunnel udgår.

Detailhandelsrammen i ST2 til videreførelse af Strædet er desuden udtaget.
Detailhandel, kontorer og liberalt erhverv er væsentligt for at skabe diversitet i
bydelen.
•

Køge Kyst anmoder om muligheden for detailhandel og liberale erhverv
opretholdes i området, evt. således at det primært er i området op mod
Kulturtorvet.

Køge Kyst støtter desuden mulighed for liberalt erhverv eller detailhandel i stueetagen
i B11 – B12 til fx indpasning af en bank eller lign i slippen ved indkørslen til P-huset.
Det er ikke muligt at etablere p-kælder i området i ST2 p.g.a. de arkæologiske forhold.
•

Der anmodes om at kommuneplanen åbner mulighed for at etablere P-hus øst
for banen på Toldbodvej, således at der fremadrettet kan sikres mulighed for
offentlig parkering i den sydøstlige del af byen, og således at der er mulighed
for at hele eller en del af p-normen for ST2 kan løses på dette sted.

Vindmøller på dækmolerne
Molerne øst for havnen er fortsat udpeget til placering af store vindmøller. Dette vil,
særligt for den sydlige del, være generende visuelt og muligvis også støjmæssigt for
beboerne på Søndre Havn. Samtidig vil det betyde, at det bliver vanskeligere at sælge
arealer til erhverv og boliger på Søndre Havn. Køge Kyst gjorde indsigelse overfor
dette i Kommuneplanforsalg 2013.
•

Køge Kyst anmoder om at placering af vindmøller på dækmolerne i Køge
Havn udgår.

Med venlig hilsen

Anker Boye
Bestyrelsesformand, Køge Kyst P/S

Tove Skrumsager Frederiksen,
Projektdirektør, Køge Kyst P/S
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Vindmøller ved Juellund ‐ Indsigelse
Hermed fremsendes indsigelse mod opstilling af landvindmøller ved Juellund.
Det er os fuldstændigt ubegribeligt, at der er planer om at opsætte store kæmpemøller i et område, der vil gribe
forstyrrende ind i så mange menneskers liv og fremtid.
Argumenter for at opsætte vindmøller, kan ingen jo være uenige om, men at udpege et område som Juellund, hvor
der trods alt bor en ikke ubetydelig del mennesker, samtidig med at der pt. Ikke er enighed blandt forskere om
langtidsvirkninger, følgeskader m.m. er ganske enkelt forkert.
Møller af den størrelse hører til ude på vandet!!
Med venlig hilsen
Lone og Mads Ruskol
Druestrupvej 5
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4632 Bjæverskov
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Vedr. Forslag til Kommuneplan 2017.
Afsnit om mulighed for opstilling af vindmøller ved Juellund
Der gøres hermed indsigelse mod muligheden for opstilling af vindmøller ved Juellund
‐ Vindmøller på ca. 150 m vil skæmme det smukke åbne landskab.
‐ Vollerslev, Gørslev, Lidemark og Ødemark/Druestrup er i henhold til planen bevaringsværdige landsbyer, hvor
landsbypræget vil være truet af møllernes nærhed og dominans.

1

‐ Køge Museum gjorde i 1999/2000 indsigelse mod et tilsvarende projekt i daværende Skovbo Kommune og henviste
til, at området er særligt bevaringsværdigt og sårbart over for udviskning af de mange bevaringsværdige kulturspor.
‐ Et kulturarvsareal af regional betydning dækker over 50% af det udlagte vindmølleområde. I 2003 undersøgte Køge
Museum voldstedet, Sted‐ og lokalitetsnr. 050112‐10
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/168887/
‐ Vindmølleområdet ligger lige op ad skoven og skovbyggelinjen og der er stor sandsynlighed for at der er flagermus
og ynglende rovfugle i området.
Dette kan medføre indtægts tab hvis vindmøllerne skal stoppes ved middelvind (fem‐seks meter i sekundet) for at
beskytte flagermusene
‐ Køge Kommune bør beskytte natur‐ og kulturhistoriske værdier i området, som kommuneplanforslaget også
lægger op til.
‐ Vi bor højt og frit og får hermed udsyn til møllerne. Dermed risikeres en betydelig værdiforringelse af vores
ejendomme og forringelse af salgsmuligheden
‐ Det udpegede område er i forvejen belastet af højspændingsmaster og –ledninger.
‐ Køge Kommune bør støtte det nyligt vedtagne energiforligs højt prioriterede hensigt om at halvere antallet af
landvindmøller.
‐ Køge Kommune bør tilgodese egne borgere, der har valgt at bosætte sig i området med de værdier, som det
frembyder.
Med venlig hilsen
Britta og Steen Slott
Turøvej 26 og 28
Vollerslev
4100 Ringsted

For at besk y tte dine personlige oply sninger har Microsoft Office
forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet.

Virusfri. www.avast.com
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Indsigelse til kommuneplan 2017
”Vi er blevet opmærksom på at man i den nye kommune plan vil gøre rammerne mindre for
planlægning af nye butikker i Hastrup parkens center, vi mener der bør forlægge en analyse af om
man skal fjerne denne mulighed for at lave en god lokalforsyning i området”
Med venlig hilsen
Pia Mundt Andersen
Valdemarsvej 27
4600 Køge
Sendt fra min iPad
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Kære Teknik og Miljøforvaltning i Køge Kommune
Hermed bemærkninger fra Stevns Kommune til Køge Kommunes Kommuneplan 2017.
Med venlig hilsen
Helle David Jensen
Kommuneplanlægger
Stevns Kommune
Politik & Borger
Mobil 21 69 28 56
hellejen@stevns.dk
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Køge Kommune,
Teknik- og Miljøforvaltningen,
Torvet 1, 4600 Køge

21. SEPTEMBER 2018

BEMÆRKNING TIL KØGE KOMMUNEPLAN 2017
Stevns Kommune indgiver hermed bemærkninger til Køge Kommunes kommuneplan
2017. Vi er stærkt bekymret for de sydlige trafikale problematikker, den planlagte
udvikling i planen vil medføre, og som ikke er nævnt i redegørelsen om trafik og infrastruktur.
Vi ser det som en stor fordel, at være nabo til Region Sjællands stærkeste udviklingsområde. Jeres befolkningsvækst, de store udviklingsprojekter og jeres fokus på
kvalitet er helt klart til fordel for hele regionen.
Vi hæfter os især ved jeres planer for erhvervsbyggeri, og udviklingen af bymidtens
handelsliv, som vi ser positivt på. Men dette vil uden tvivl medføre at trafikken øges
yderligere, indenfor et vejnet i Køge, som allerede er massivt udfordret i dag. Denne
yderligere trafikøgning vil give store udfordringer for trafikanter fra den sydlige del,
som i dag allerede er udfordret med voldsomme kødannelser på den overordnede
trafikvej ”Strandvejen”.
I jeres kommuneplan anføres det, at den høje dækningsgrad i Køge by vil tiltrække
kunder fra et større opland til butikkerne, som rækker ud over kommunegrænsen.
Her er det især begunstiget af at Stevns og Faxe kommuner har store afstande til
byer, som i omfang og kvalitet ikke kan konkurrere med Køges udbud af butikker.
Derfor er det særdeles vigtig af vejforbindelsen mellem Stevns og Køge prioriteres.
Som nævnt i kommuneplanen, er over halvdelen af arbejdspladserne i Køge besat af
pendlere. Stevns Kommune leverer en stor del af disse, og Køges udvikling vil uden
tvivl betyde, at antallet af pendlere vil øges over de kommende år. Trafikken er i dag
allerede massiv i spidsbelastningstidspunkterne, og det er derfor væsentlig at fremkommeligheden ikke reduceres yderligere.
På trods af de kommendes år opgradering af den kollektive trafik, er trafikken i Køge
stadig stigende, og det giver en flaskehalsproblematik på indfaldsvejene, der bør
prioriteres og løses.
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Det er derfor med stor undring, at denne problematik ikke er nævnt i jeres redegørelse om transport og infrastruktur.
Vi vil derfor opfordre til, at de sydlige trafikale udfordringer bliver en vigtig del af arbejdet med infrastrukturen i Køge Kommunes kommende planperiode.
Den trafikale situation har en stor indflydelse på væksten og vi er som nabokommune interesseret i en tæt dialog om den trafikale planlægning.
Med venlig hilsen
Stevns Kommune

POLITIK & BORGER

Annette Lisa Kjær

Helle David Jensen

Konst. Direktør

Kommuneplanlægger
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Indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Vilkestrup
Begrundelse
* Med kun 600 meter fra vores bopæl til de eksisterende møller frygter vi, at de støj og skyggegener vi
allerede oplever vil blive stærkt forøget.
* Vi har brugt store ressourcer på at pleje landskabet ved etablering af læhegn og søer. En 125 meter mølle
vil være skæmmende og et stort indgreb i det landskab
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* Vi har ligeledes brugt store ressourcer på at renovere vores ejendom. Den vil i givet fald tabe i værdi og
vanskeliggøre et salg når den tid kommer.
* Der foreligger mistanke om, at naboskab til vindmøller kan indebære visse sundhedsrisici (stress, hjertekarsygdomme samt søvnforstyrrelser). Mig bekendt er disse mistanker ikke endegyldigt afvist. Indtil det
sker ville det ud fra et folkesundhedsprincip være sikrest at begrænse opførelsen af møller til havet.

Venlig hilsen

Psykolog Ole Damsgaard
Cand.psych (aut)., Ph.D
Østerled 5, Store Ladager
4623 Lille Skensved
Tlf.: 2683 0961
www.oledamsgaard.dk
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - fællespostkasse TMF Plan
24. september 2018 08:19
Helle Schou Weile
3 - fællespostkasse TMF Plan
VS: Indsigelse (Vindmøller Vilkestrup)
FB_IMG_1537538701802.jpg

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 24. september 2018 08:17
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Indsigelse (Vindmøller Vilkestrup)
Videresendt til Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Maria S�ndergaard Gr�ndal [mailto:maria@groendal.eu]
Sendt: 21. september 2018 16:08
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse (Vindmøller Vilkestrup)
Vedhæftede underskrevet :
Morten og Maria Grøndal
Krohaven 1
4623 Lille Skensved
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
24. september 2018 08:19
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Høringssvar Kommuneplan 2017 - Borup Borgerforening
Høringssvar Kommuneplan 2017.docx

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Kim Heinrich Andersen [mailto:kim.h.andersen@hotmail.com]
Sendt: 21. september 2018 19:04
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: karsten415@jensen.tdcadsl.dk; 0375980.kobmand@spar.dk; henry@rossle.dk; paul-chr@post6.tele.dk;
info@cosyhair.dk; herollen1@gmail.com
Emne: Høringssvar Kommuneplan 2017 - Borup Borgerforening
Til Teknik og Miljø
Hermed vedlægges høringssvar til Kommuneplan 2017 fra Borup Borgerforening.

Med venlig hilsen
Kim Andersen
Formand for Borup Borgerforening
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Borup den 20. september 2018

Til Køge Byråd

Borup Borgerforening afholdt borgermøde den 3. september 2018. Mødet var annonceret offentligt og
åbent for alle borgere. På mødet deltog ca. 60 borgere, herunder en række byrådspolitikere.
På borgermødet blev nedenstående høringssvar fremlagt.
Borup Borgerforening håber, at Køge Byråd seriøst vil overveje og indarbejde høringssvarene i
Kommuneplan 2017, da vi betragter høringssvarene som relevante og nødvendige tilføjelser til den
eksisterende tekst i kommuneplanen.
Neden for er angivet sidetal, der refererer til forslag til ’Kommuneplan 2017 – kvalitet i udviklingen’ og
tilføjet kommentarer fra Borup Borgerforening, samt de kommentarer der fremkom på det afholdte
borgermøde den 3. september.
Borup Borgerforening ønsker at gøre opmærksom på, at der INTET nyt i forslaget til Kommuneplan for
2017, set i forhold til kommuneplan 2013. Intet, der kan forbedre den fysiske planlægning for Borupborgerne. Tvært imod er der fjernet lokalplanlagte områder i Borup, og omfartsvejen fremgår ikke tydeligt i
kommuneplanen. Det er ganske enkelt ikke tilfredsstillende.

Med venlig hilsen
Kim Andersen
Formand for Borup Borgerforening.

Forslag til tilføjelser:
Side 18:
Lokalplanteksten lyder:
Byen er gennem årene vokset støt mod øst med villa og parcelhuskvarterer og mod syd, med et større
erhvervsområde, og en omfattende byudvikling er undervejs ved Møllebankerne i Borup. Der udlægges ikke
yderligere areal til ny byudvikling i denne planperiode.

Ny tekst:
Byen er gennem årene vokset støt mod øst med villa og parcelhuskvarterer og mod syd, med et større
erhvervsområde, og en omfattende byudvikling er undervejs ved Møllebankerne i Borup. Der udlægges
yderligere areal til ny byudvikling i denne planperiode, således Omfartsvejens 2. etape kan gennemføres.
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Side 30:
I denne beskrivelse af Borup er omfartsvejen fuldstændig fjernet fra teksten. Omfartsvejen, herunder den
2. fase, skal naturligvis nævnes.
De mange styrker, som Borup repræsenterer skal også nævnes:
Borup er den næst hurtigst voksende by på 5.000 indbyggere i 2016.
Borup er attraktiv at bo i. Vi har skov, søer, grønne områder i byen.
Borups grønne og blå kile skal beskyttes.
Borup har en station, der bringer borgerne til byen på 42 minutter. Vi er tæt på motorveje og tæt på de
større regionale byer som Køge, Roskilde og Ringsted.
Udvikling af 2. fase af Omfartsvejen.

Følgende afsnit skal fjernes:
’Byrådet ønsker, at bymidten udvikles til et attraktivt sted for borgerne, og ønsker derfor blandt andet at
give mulighed for, at utidssvarende og tomme butikslokaler i den sydlige del af bymidten kan omdannes til
bolig eller andet, så længe bygningsmassen ikke ændres væsentligt.’

Begrundelse: Vi skal have ændret udviklingen med mange tomme butikslokaler. Derfor har Borup
Borgerforening kontakt til aktører, som muligvis vil indgå i et samarbejde om udvikling af erhvervsarealerne
i byen. Vi ønsker derfor ikke, i denne lokalplanperiode, at få nedlagt erhverv i byen, d vi mener, at der
findes alternativer til den nuværende butiksdød.
Vi kan endvidere konstatere, at såfremt der skete en omlægning fra erhverv til bolig, vil processen være
svært at rulle den anden vej.
På borgermødet den 3. september var der blandt deltagerne en meget stor opbakning bag at bibeholde de
nuværende erhvervslokaler og igangsætte undersøgelser for en andre udvikling, der giver færre eller ingen
tomme butikslokaler.

Side 86
På kortet er omfartsvejen indtegnet med orange og der står i den forklarende tekst, at omfartsvejen er et
’regionplanlagt vejanlæg’

Denne formulering skal rettes til at være et kommunaltplanlagt vejanlæg.

Side 206
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Afsnittet viser oversigt over de lokalplanlagte områder i Borup by.
Sammenlignes med kommuneplan 2013 er det ikke sket udvikling. Tværtimod er lokalplanområdet fra
lokalplan 2013 mod øst ved ringvejen fjernet.
Dette blev diskuteret på borgermøderne i 2016, da Byplan Borup blev udarbejdet.
Fjernelsen af lokalplanområdet er acceptabelt, hvis der lokalplanlægges for 2. fase af omfartsvejen og
såfremt dette tegnes ind på kortet. Alt andet er helt uacceptabelt og vil af mange borgere blive betragtet
som tyveri.
På borgermøderne i 2016 – i forbindelse med udarbejdelse af byplan Borup – blev det også understreget af
rigtig mange borgere, at der på sigt skal ske boligudbygning vest for jernbanen.
Derfor skal det tilkendegives, at der på sigt bør ske boligudvikling vest for jernbanen.
På samme side fremgår også, at grønne arealer i den grønne kile skal overgå til byzone. Dette er ikke ønsket
af borgere i Borup, hvilket fremgik tydeligt i udarbejdelsen af Byplan Borup – som Køge Byråds
økonomiudvalg har vedtaget.
Den røde skravering bør derfor fjernes.

Side 252 + 260:
Her fremgår, at der skal bygges nye boligområder:

•
•
•

Ll. Skendsved
Herfølge Nord
Algestrup Vest

Boligområdet ved Borup Øst udgår.
Borup Borgerforening kan ikke acceptere, at det ikke fremgår, at der skal bygges boligområder i Borup
Nord.
Dette bør medtages.

Side 259:
Kommuneplan 2017 siger:
Desuden skal den kommunale planlægning medtage arealreservation til en række mulige fremtidige overordnede vejanlæg, blandt andet:
Omfartsvej om Ll. Skensved
Hvorfor er omfartsvejen ved Borup ikke medtaget i teksten?
Borup Borgerforening mener, at omfartsvejen ved Borup skal medtages på side 259.
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Side 115:
Borup Borgerforening støtter at der sker udbygning af mobildækningen.

Med venlig hilsen
Borup Borgerforening
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
17. september 2018 10:33
Rikke Schade Weje
karjes@erst.dk; Helle Schou Weile; Pia Nielsen
SV: 2018-016419-8 KP 17 samlenotat erhvervsstyrelsen med kommunens
bemærkninger

Opfølgningsflag:
Flagstatus:

Opfølgning
Afmærket

Kære Rikke
Hermed Køge Kommunes forslag til nye retningslinjer i afsnit 2.6 Transport og infrastruktur:
1. Kommunens overordnede vejnet ses på kort 2.6.1, og det er opdelt i følgende vejklasser:
− Overordnede trafikveje
− Overordnede fordelingsveje
Hertil
−
−
−

kommer de statslige veje i Køge Kommune, der omfatter følgende vejstrækninger:
Køge Bugt Motorvejen (statsvej nr. 10, København – Køge, del af E20 og E47),
Vestmotorvejen (statsvej nr. 20, Køge – Korsør, del af E20) og
Sydmotorvejen (statsvej nr. 30, Køge – Rødbyhavn, del af E47).

Retningslinjekortet ses på planforslagets side 86.
I forhold til omfartsveje ved Ll. Skensved og Herfølge har kommunens forvaltning ikke mandat til at
indgå i en forhandling.
En statslig indsigelse kan danne grundlag for en politisk stillingtagen til det videre forløb.
Mvh. Anders
Anders Mosbæk Nielsen
Teamleder
Planafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 24 34
Mobil 40130790
anders.m.nielsen@koege.dk
www.koege.dk

1

Fra: Rikke Schade Weje [mailto:rsw@vd.dk]
Sendt: 14. september 2018 11:03
Til: Helle Schou Weile <helle.s.weile@koege.dk>
Cc: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>; karjes@erst.dk
Emne: VS: 2018-016419-8 KP 17 samlenotat erhvervsstyrelsen med kommunens bemærkninger
Kære Helle Weile
Jeg har fra Karin Jensen, Erhvervsstyrelsen, fået oplyst, at du er projektleder på forslag til Køge Kommuneplan 2017,
og derfor skriver jeg til dig (med kopi til teamleder Anders Mosbæk Nielsen).
Jeg modtog i går eftermiddags Erhvervsstyrelsens samlenotat indeholdende samlingen af statens bemærkninger og
potentielle indsigelsespunkter vedr. kommuneplanforslaget, referatet fra teknikermødet den 31. august 2018 og Køge
Kommunes efterfølgende bemærkninger til de enkelte statslige bemærkninger og indsigelsespunkter.
Jeg kan i samlenotatet læse, at Køge Kommune har bemærket følgende til de to indsigelsespunkter vedr.
kommuneplanforslagets forhold til de statslige vejinteresser, som Vejdirektoratet fremkom med i sit brev til
Erhvervsstyrelsen af 23. august 2018 (og som Køge Kommune samtidig fik tilsendt i kopi):

Kommunens bemærkninger
a) Køge Kommune vil indarbejde retningslinjer for de tre motorvejsstrækninger, samt en beskrivelse af de
eksisterende trafikanlæg i kommunen, herunder det overordnede vejanlæg, som også omfatter
motorveje.
b) Køge Kommune vil indgå i dialog med Vejdirektoratet om de tre vejføringer.
Vejdirektoratets to indsigelsespunkter lød således:

1) Vejdirektoratet har noteret sig, at der mangler retningslinje(r) for beliggenheden af både de kommunale
og de statslige vejanlæg i Køge Kommune.
De statslige veje i Køge Kommune omfatter følgende vejstrækninger:
− Køge Bugt Motorvejen (statsvej nr. 10, København – Køge, del af Europaruterne E20 og E47),
− Vestmotorvejen (statsvej nr. 20, Køge – Korsør, del af Europarute E20) og
− Sydmotorvejen (statsvej nr. 30, Køge – Rødbyhavn, del af Europarute E47).
Disse statsveje skal – sammen med de kommunale veje – indarbejdes i eller fremgå af retningslinje(r), der
beskriver/angiver beliggenheden af de eksisterende trafikanlæg i kommunen, herunder en
beskrivelse/angivelse af det overordnede vejnet i kommunen. Vejdirektoratet forudsætter i den
sammenhæng, at motorvejene, som Vejdirektoratet er myndighed for, og som også udgør dele af det
europæiske rutenummererede vejnet, indgår i det overordnede vejnet i kommunen – evt. sammen med
visse af de overordnede og rutenummererede kommunale veje.
Formuleringen af retningslinje(r) for beliggenheden af trafikanlæggene i kommunen kan med fordel gøres
ved, at der i retningslinjeteksten henvises til kommuneplanforslagets retningslinjekort 2.6.1 ”Overordnet
vejnet og nye trafikanlæg” (side 86), hvor de eksisterende statsveje (motorvejene) og de overordnede
kommuneveje er vist i henhold til deres klassificering og ejerforhold (statsveje/kommuneveje).
2) Ifølge § 26 i Fingerplan 2017 skal Køge Kommune i sin kommunale planlægning medtage arealreservationer
til følgende tre mulige overordnede vejanlæg:
1) Forlægning af Billesborgvej nord om Herfølge,
21) Omfartsvej ved Ll. Skensved og
22) Omfartsvej ved Borup (Møllevej – Ryeskovvej).
Vejdirektoratet bemærker hertil, at kommuneplanforslaget mangler retningslinjer for arealreservationerne
til henholdsvis en forlægning af Billesborgvej nord om Herfølge, jf. Fingerplanens § 26, nr. 1), og til en
omfartsvej ved Ll. Skensved, jf. Fingerplanens § 26, nr. 21). Begge disse arealreservationer mangler
ligeledes at blive vist på retningslinjekort 2.6.1 ”Overordnet vejnet og nye trafikanlæg” som
arealreservationer til mulige fremtidige trafikanlæg.
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Vejdirektoratet tolker umiddelbart Køge Kommunes bemærkninger sådan, at
• bemærkning ”a)” er kommunens svar på Vejdirektoratets indsigelsespunkt 1), og
• bemærkning ”b)” er svaret på Vejdirektoratets indsigelsespunkt 2).
Vedr. Vejdirektoratets indsigelsespunkt 1):
Vejdirektoratet forstår Køge Kommunes bemærkning ”a)” sådan, at kommunen vil imødekomme Vejdirektoratets
indsigelsespunkt 1) fuldt ud. Under forudsætning af, at det sker som beskrevet, finder Vejdirektoratet, at
indsigelsespunkt 1) kan frafaldes.
Vejdirektoratet vil imidlertid gerne se den/de nye retningslinjer for beliggenheden af de statslige motorveje og det
overordnede vejnet (herunder også det retningslinjekort, hvor de omhandlede veje fremgår), inden
kommuneplanforslagets endelige vedtagelse.
Vedr. Vejdirektoratets indsigelsespunkt 2):
For så vidt angår kommunens bemærkning ”b)” til Vejdirektoratets indsigelsespunkt 2) kan Vejdirektoratet konstatere,
at Køge Kommune ikke har været i kontakt med Vejdirektoratet. Kommunens bemærkning kan således ikke danne
grundlag for, at Vejdirektoratet frafalder indsigelsespunktet.
Vejdirektoratet fastholder, at der i kommuneplanforslaget skal indarbejdes retningslinjer for de 3 arealreservationer til
mulige fremtidige overordnede vejanlæg i Køge Kommune, som fremgår af § 26 i Fingerplan 2017.
Arealreservationerne skal således fremgå både som retningslinjer og være vist på et tilhørende retningslinjekort på
tilsvarende vis, som de er vist på Kortbilag K i Fingerplan 2017.
For at Vejdirektoratet kan frafalde sit indsigelsespunkt 2), har jeg behov for, at Køge Kommune skriftligt bekræfter, at
de beskrevne mangler, jf. samlenotatet og jf. Vejdirektoratets brev af 23. august 2018, vil blive tilføjet
kommuneplanforslaget. Denne skriftlige bekræftelse skal jeg modtage senest mandag den 17. september 2018.
Såfremt Køge Kommune ikke kan bekræfte at ville tilføje de manglende retningslinjer og vise disse på
retningslinjekort, vil Vejdirektoratet fastholde sin opfordring til Erhvervsstyrelsen om at gøre indsigelse til Køge
Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 inden høringsfristens udløb den 21. september 2018.
Jeg sender denne mail CC til Erhvervsstyrelsen v/ Karin Jensen til orientering.
Venlig hilsen
Rikke Schade Weje
Landinspektør
Planlægning og Myndighed (Næstved)

Toldbuen 6
4700 Næstved
Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2939
rsw@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller
virk.dk.

Fra: Karin Jensen <KarJes@erst.dk>
Sendt: 13. september 2018 14:47
Til: Rikke Schade Weje <rsw@vd.dk>; 3.parter@energinet.dk
Cc: Karin Jensen <KarJes@erst.dk>; khf@ens.dk
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Emne: VS: 2018-016419-8 KP 17 samlenotat erhvervsstyrelsen med kommunens bemærkninger
5094377_4795927_0
Kære Rikke og Bolette
I forbindelse med Køge Kommunes offentlige høring af forslag til Kommuneplan 2017 blev der den 31. august 2018
afholdt teknikermøde mellem Køge Kommune og Erhvervsstyrelsen om planforslaget. Vejdirektoratet og Energinet
havde forud for mødet fremsendt bemærkninger, som Erhvervsstyrelsen har indarbejdet i teknikernotatet.
Erhvervsstyrelsen sender hermed teknikernotat med statens bemærkninger (herunder Vejdirektoratets og
Energinets bemærkninger), Erhvervsstyrelsens referat af teknikermødet samt kommunens bemærkninger til
referatet, se vedhæftede.
Erhvervsstyrelsen ønsker at modtage Vejdirektoratets og Energinets bemærkninger til kommunens bemærkninger.
Jeg vil gerne bede om, at I senest mandag den 17. september 2018 sender jeres eventuelle bemærkninger til
Erhvervsstyrelsen, da Køge Kommunes høringsfrist udløber den 21. september 2018.
Med venlig hilsen
Karin Jensen
cand.scient
ERHVERVSSTYRELSEN
Plantilsyn og Dialog
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291160
E-mail: KarJes@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk
ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag
for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.

Fra: Helle Schou Weile <helle.s.weile@koege.dk>
Sendt: 12. september 2018 16:24
Til: Karin Jensen <KarJes@erst.dk>
Cc: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>; Pia Nielsen <pia.nielsen.plan@koege.dk>; Simon Leth
Nielsen <simon.leth.nielsen@koege.dk>
Emne: 2018-016419-8 KP 17 samlenotat erhvervsstyrelsen med kommunens bemærkninger 5094377_4795927_0
Hej Karin
Her er vores bemærkninger til jeres fremsendte referat af vores møde d. 31.8.18.
Vi ser frem til at få jeres kommentarer tilbage ☺
Venlig hilsen
Helle
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Ulla Madsen
24. september 2018 15:31
Helle Schou Weile
Underskrifter
SKM_C55818092415320.pdf

Hej Helle
Borgmesteren havde ikke givet dem til Torben. De kommer her skannede. Jeg sender originalen med
intern post.
BH
Ulla Madsen
Borgmestersekretær
Sekretariat og analyse
Kultur- og Økonomiforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 12
Mobil 28 79 20 12
ulla.madsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: ulla.madsen@koege.dk [mailto:ulla.madsen@koege.dk]
Sendt: 24. september 2018 15:33
Til: Ulla Madsen <ulla.madsen@koege.dk>
Emne: Message from KM_C558
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

fælles <ec@wibom.dk>
25. september 2018 09:35
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune; Helle Schou
Weile
'Signe Boegh'; 'Lene Madsen'; Lea Ahrenkiel-Frellsen; Susanne Madsen;
'Marielouise@setilsiden.dk'; Rasmus Pedersen
Høringsvar fra Bydelsforeningen Søndre Havn til kommuneplan 2017
Brev til TMF 24.09.2018.docx

Hej Helle Schou Weile og TMF
Vedhæftet supplerende kommentar fra Bydelsforeningen Søndre Havn foranlediget af brev fra Køge
Kyst dateret 20. september 2018.

Med venlig hilsen
Carsten Munk Mejer
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Køge Kommune
Rådhuset
Torvet 1
4600 Køge

25. september 2018

tmf@koege.dk
att.: Specialkonsulent Helle Schou Weile

Bydelsforeningen Søndre Havns bemærkninger til Kommuneplan 2017
Bydelsforeningen Søndre Havn har modtaget kopi af brev af 20. september 2018 fra projektdirektør Tove
Skrumsager Frederiksen, Køge Kyst, til Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende Bydelsforeningens
høringssvar til det af Køge Kommune fremlagte forslag til kommuneplan 2017.
Bydelsforeningen skal gøre opmærksom på, at Bydelsforeningen Søndre Havn er en selvstændig forening
uafhængig af Køge Kyst, bortset fra det faktum, at Køge Kyst har et permanent udpeget medlem af
Bydelsforeningens bestyrelse.
Høringssvaret er besluttet af et flertal af Bydelsforeningens bestyrelse, og det er derfor uden betydning, at
bestyrelsesmedlemmet fra Køge kyst ikke har kunnet tilslutte sig høringssvaret.
Bydelsforeningen må derfor opfatte det som en misforståelse, at projektdirektør Tove Skrumsager
Frederiksen, Køge Kyst, har henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende Bydelsforeningen
Søndre Havns høringssvar.
De afsendte høringssvar fra Bydelsforeningen og Køge Kyst skal naturligvis ses som to selvstændige
høringssvar og skal selvsagt behandles individuelt på lige fod med øvrige indkomne høringssvar.
Med venlig hilsen
Bydelsforeningen Søndre Havn

Carsten Munk Mejer
Formand

Signe Boegh
Næstformand

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
24. september 2018 13:47
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Kommentar til ramme 8T01 i Kommuneplan 2017

Videresendt til Helle Weile.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Kristoffer Guldbæk Stentebjerg [mailto:kgs@energinet.dk]
Sendt: 24. september 2018 13:22
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: Jacob Møller Sørensen <jms@energinet.dk>
Emne: Kommentar til ramme 8T01 i Kommuneplan 2017
Til rette vedkommende,

I Kommuneplan 2017 for Køge Kommune, er der udlagt et rammeområde, 8T01, til tankanlæg. Dette rammeområde
er beliggende i umiddelbar nærhed til gastransmissionsnettet, jf. afsnit 2.9 og figur 2.9.2 Forsyningsanlæg i samme
kommuneplan.
Energistyrelsen har i kraft af Cirkulære 183 af 26/11 1984 (Cirkulære om lokalplansforslag og zonelovsansøgninger
vedrørende arealer inden for 200 meters afstand på hver side af transmissionsledningerne for olie og naturgas)
indsigelsesret mod lokalplaner. Som ejer af det overordnede transmissionsnet for naturgas, er det Energinets
opgave at informere Energistyrelsen om lokalplaner, som er i strid med de nationale interesser der relaterer sig til
transmissionsnet.
Vi har ikke mulighed for at gøre indsigelser mod rammeområder, og dette rammeområde er heller ikke nødvendigvis
i strid med vores interesser, men vi foreslår at Energinet inddrages så tidligt som muligt i udarbejdelsen af
lokalplanen, for på den måde at undgå at der arbejdes på et forslag, som vi senere vil bede Energistyrelsen gøre
indsigelse mod.
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Vores betænkninger i relation til dette rammeområde er, at vi ikke kan tillade bygninger beregnet til ophold for
mennesker nærmere end 46 m fra midten af ledningen. Dette omfatter, foruden den butik som Køge Kommune i
forvejen har frabedt sig, vaskehaller, værksteder, depoter mv.

Såfremt ovenstående har givet anledning til kommentarer eller spørgsmål, står jeg naturligvis til rådighed.

Venlig hilsen
Kristoffer Guldbæk Stentebjerg
Naboretskonsulent
Asset Management
+4524428671
kgs@energinet.dk

Energinet Gas TSO A/S
Pederstrupvej 76
DK-2750 Ballerup
+4570102244
www.energinet.dk
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
29. august 2018 09:26
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Anmodning om møde

Opfølgningsflag:
Flagstatus:

Opfølgning
Afmærket

Videresendt til Helle Weile.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Birgit&Bo [mailto:bobi@webspeed.dk]
Sendt: 29. august 2018 08:55
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: mc@skovtroldens-planteskole.dk
Emne: Re: Anmodning om møde

Til Teknik- og Miljøforvaltning
I den fil, der er vedhæftet den mail med anmodning om et møde angående Kommuneplan 2017, som blev
sendt i dag og modtaget af Teknik- og Miljøforvaltningen (automatisk kvittering modtaget her til morgen
fra forvaltningen), er der en fejl i den anførte mailadresse.
Den korrekte mailadresse er : mc@skovtroldens-planteskole.dk
Undskylder ulejligheden.
mvh
Bo Michael Hansen
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From: Birgit&Bo
Sent: Wednesday, August 29, 2018 12:31 AM
To: tmf@koege.dk
Subject: Anmodning om møde

Vedhæftede fil er en anmodning fra ejerne af mat.nr. 34 b, Herfølge om et opklarende møde om
mulighederne for ejendommens anvendelse, både i tilfælde af, de i første omgang ønsker at blive boende,
men også om en ny ejers muligheder.
Jeg har kendt Jørgen og Marianne i mange år, og har som privatperson og uden egentlige forudsætninger
undersøgt forhold vedr. ejendommen, bl.a. i forhold til kommuneplanen, drøftet de muligheder der
eventuelt måtte være angående ejendommens fremtidige anvendelse, samt udarbejdet det brev, som i
første omgang er tænkt som en anmodning om et møde.
Såfremt der ikke kan afholdes et møde, enten af tidsmæssige årsager eller fordi der gives afslag på
anmodningen om et møde, så kan brevet betragtes som en indsigelse til kommuneplanen, når det gælder
ejendommens status som henholdsvis rekreativt område og som landzoneområd. Dette selv om brevet
ikke formuleret som en egentlig klage.
Jørgen og Marianne er på ferie fra d. 4. september og ugen ud.
Jeg selv holder ferie i Grækenland fra 3. september og fjorten dage frem.
Denne oplysning kun i tilfælde af, at der opstår et behov for, at jeg kontaktes, hvilket kan ske via mail eller
på mobil tlf. 61287212.
Hvis det er muligt, er det ønske fra Jørgen og Mariannes side, at jeg deltager i et eventuelt møde.
mvh
Bo Michael Hansen
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Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Anders Mosbæk Nielsen
7. november 2018 14:16
Helle Schou Weile
VS: Opråb fra Ølby Landsby
KK_Kære Køge Kommune og medlemmer af Køges Kommunalbestyrelse og
byråd.docx

Fra: Pia Nielsen
Sendt: 7. november 2018 08:06
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Emne: Fwd: Opråb fra Ølby Landsby
Hej Anders
Torben har bedt om at vi har et svarudkast klar og godkendt af ham i denne uge inden han tager på ferie.
Det betyder at jeg skal have et udkast senest torsdag.
Mvh Pia
Pia Nielsen
Planchef
Køge Kommune
pia.nielsen.plan@koege.dk
Tlf. 5127 4664
Fra: Torben Nøhr <torben.noehr@koege.dk>
Sendt: tirsdag, oktober 30, 2018 12:11
Til: Ulla Madsen
Cc: Pia Nielsen; Torben Nøhr
Emne: VS: Opråb fra Ølby Landsby

Hej Ulla
Jeg har lige aftalt med Borgmesteren at Planafdelingen sørger for at lave udkast til Borgmester-svar
på denne henvendelse.
Bh
Torben
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Fra: Tine Broskov Nielsen <tinebroskov@msn.com>
Sendt: mandag, oktober 15, 2018 2:30 PM
Til: Marie Stærke; Bent Sten Andersen; Mette Jorsø; Erling Larsen (Byråd); Lene Møller Nielsen; Lissie Kirk; Pernille
Sylvest; Ertugrul Vural (Byråd); Erik Swiatek; Selim Balikci; Osama Aref Mohamad; Thomas Kielgast; Torben Haack
Byråd; Jacqueline Sporon-Fiedler; Jeppe H. Lindberg; Anders Ladegaard Bork; Ken Kristensen; Ali Ünsal; Helle
Poulsen; Søren D. Brask; Paul Christensen; Niels Rolskov
Emne: Opråb fra Ølby Landsby

Kære Politikere,
I modtager hermed, vedhæftet, et opråb fra bekymrede og magtesløse borgere i Ølby Landsby, vedr.
de udfordringer vi har som borgere i Ølby Landsby.
Med et ønske og en forventning om at I tager os alvorligt.

Tine Broskov Nielsen, Briand Broskov Nielsen,
Lone Skjøttgaard Due og Carsten Rosenørn-Due
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Kære Køge Kommune og medlemmer af Køges Kommunalbestyrelse/Byråd
Ølby Landsby skal med denne skrivelse forsøge at råbe jer op.
Ølby Landsby er et mindre bysamfund i Køge Kommune, som reelt er kommet under belejring med
den udvikling som Køge Kommune har besluttet den gerne vil nu og fremover. Derfor vælger Ølby
Landsby nu at forsøge at råbe de ansvarlige forvaltninger og især de ansvarlige politikere op, som
vi vurderer og har konstateret, har haft endog væsentlig indflydelse på hverdagen for borgerne i
dette mindre landsbysamfund i Køge Kommune.
Vi borgere i Ølby Landsby mener, at Køges politikere og forskellige forvaltninger skal varetage de
sundheds-og miljømæssige, trafikale og økonomiske interesser for sine borgere i kommunen.
Dette mener vi så ikke, at Køges politikere og kommunens forvaltninger har gjort igennem de
senere år. Vi mener heller ikke, at der er tegn på, at man fremadrettet agter at varetage sine
egnes borgeres interesser med den nuværende førte politik.
Formål med denne skrivelse
Formålet med denne henvendelse til Køges politikere og relevante forvaltninger er at orientere jer
om de bekymringer, som borgerne i Ølby Landsby giver udtryk for, når vi føler os magtesløse ift.
de politiske indstillinger relevante forvaltninger udarbejder, samt de politiske beslutninger
kommunalbestyrelsen foretager på den baggrund.

Baggrund for vores henvendelse til jer
Vi borgere og familier i Ølby Landsby har igennem de sidste mange år oplevet, at vi er blevet
belejret i takt med kommunens ønske om at udvikle Køge Nord.
Vi har i Ølby Landsby oplevet og oplever til stadighed samtidig og fremadrettet en stadig udvikling
og udvidelse af STC, Campus, yderligere boligbyggeri i Ejby og Lille Skensved og omegn, som jo er
positivt for udviklingen i Køge Nord, men som jo alt andet end lige, jo også vil medføre yderligere
trafik gennem Ølby Landsby. Endvidere har vi været så privilegerede at se et Ringstedbane
infrastrukturprojekt blive gennemført stort set lige udenfor landsbyens borgeres vinduer.
Herunder med en anseelig mængde godstrafik, når Femern forbindelsen så er realiseret.
Vi er endvidere vidende om, at det fremgår af regionsplanen, at området lige uden for de samme
landsbyvinduer er udpeget til råstofindvinding. Men ikke engang her stopper ulemperne for Ølby
Landsbys borgere og familier.
For nu skal den samme kreds af uheldige Ølbyborgere også belemres med et super-/
universitetssygehus, som jo alt andet lige skal transportere alle sine nye ansatte,
behandlingskrævende og pårørende lige lukt igennem den i forvejen voldsomt trafikalt belastede
landsby. Landsbyen skal også vende sig til, at forestående udvidelser af campus ligeledes vil øge

trafikbelastningen væsentligt i landsbyen, hvilket jo netop er sket ifb med den nuværende
etablering og yderligere udbygning af Campus.
For at føje spot til skade, skal vi så stadig være nervøse og ærgerlige over, at vi ikke ved, hvor en
evt. Kombi-terminal skal ligge, samt vide hvor meget STC og Campus yderligere vil blive udbygget,
samt hvor stor en indflydelse den kommende Ring 5 miljømæssigt vil betyde for Landsbyens
borgere og familier. I denne forbindelse skal der henvises til kommuneplanen:
Kapitel 4 side 239
• 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.
Kapitel 3 side 142 I de landsbyer, der er udpeget som bevaringsværdige eller særligt
bevaringsværdige, skal de karakteristiske, oprindelige træk tilstræbes bevaret, og eventuelt
nybyggeri, anlæg mv. skal ske på baggrund af en lokalplan, hvis formål det skal være, at bevare
landsbyen og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til
sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade.

Kritik og konsekvenser.
Vi borgere og familier i Ølby Landsby vil med denne skrivelse gerne rejse væsentlig kritik af de
berørte forvaltningers forvaltning samt de efterfølgende politiske beslutninger, som
tilsyneladende medfører, at kommunalbestyrelsen og forvaltningerne undlader at varetage sine
egne borgeres interesser. Vi oplever på ingen måde, at den tidligere eller nuværende forvaltning
og politik omkring Ølby Landsby på nogen som helst måde har varetaget Ølby Landsbys interesser.
Netop tværtimod.
Vi vil hertil kunne fremføre adskillige kritikpunkter. Ølby Landsby skal her blot kort nævne:
De omkringliggende landsbyer og berørte bysamfund er i forbindelse med Idéværkstederne i
Højelse, da STC blev planlagt, blevet stillet i udsigt, at kommunen ville lade udføre afhjælpende
foranstaltninger, så landsby- og øvrige berørte ville blive tilgodeset ift. etablering af STC.
Siden Idéværkstederne har vi på intet tidspunkt oplevet eller hørt mere til afhjælpende
foranstaltninger eller anden hensyntagen. Hvor blev f.eks. de grønne områder og stier af ?
Desuden blev kommunen gjort opmærksom på den øgede trafikbelastning fra begge sider af
Ølbyvej og langs Lyngvej ifb med etablering af Campus. Forvaltningens stort set eneste kommentar
på daværende tidspunkt var, at borgere i Ølby synes det var fint, at Køge også gerne vil være en
uddannelsesby.
Vi har på intet tidspunkt oplevet Køge Kommune gå i dialog, eller i det mindste gjort indsigelse ift.
støjgener o.a. til Banedanmark ifb med etablering af Ringstedbanen, som tidligere nævnt vil køre

forbi stort set udenfor Ølby Landsbys borgeres vinduer. Herfra er vi så også af Banedanmark siden
hen blevet gjort opmærksomme på, at Ølby Landsby yderligere må forvente støjgener fra også
godstrafik.
Det kan yderligere nævnes og give anledning til forundring, at man fra Køge Kommunes side ikke
engang har overvejet at forbyde tung trafik fra bl.a. STC igennem en landsby, hvor vejene allerede
gør det vanskeligt for 2 biler at passere hinanden samtidigt. Hvis man er fodgænger, skal man gå
ind i andre folks haver for at undgå bilerne, for fortove bruger vi ikke i Ølby landsby.
Ikke mindst skal vi tillade os at nævne, at der faktisk er lavet en lokalplan for landsbyernes
bevarelse, som efter Ølbys opfattelse er i strid modsætning til den førte politik ift. Ølby Landsby.
Hvorfor dog i alverden vil man vil bevare en landsby, hvor den førte kommunale politik og
forvaltningernes indstillinger reelt og faktisk forpester livet for?
Alt i alt vil Ølby Landsby gerne udtale væsentlig kritik af Køge Kommunes og de ansvarlige
forvaltningers håndtering af Ølby landsbys borgere og familiers interesser. Dette gælder i
særdeleshed i forhold til trafiksikkerhed, sundhed, miljø og økonomiske konsekvenser ved de
kommunale beslutninger, som i væsentlig grad har og fremover vil berøre Ølby Landsby.
Har den førte politik på området reelt ikke betydet, at landsbyens borger nu er blevet
stavnsbundet til deres bolig, hvis disse altså ikke skal afhænde og sælge deres bolig med betydeligt
tab? Hvilket synes åbenlyst og tydeligt for de berørte. Vi oplever, at de huse, der bliver sat til salg i
Ølby, tilsyneladende ikke bliver solgt.
Det er landsbyens opfattelse og vurdering, at med den førte politik er det nu blevet alt for usikkert
at flytte til Ølby, når evt. køber jo på ingen måde kan vide sig sikker på, hvad den nærmeste
fremtid yderligere vil byde på af trafik- sundheds-, miljømæssige-, støj- og økonomiske gener og
ulemper for landsbyens borgere.

Løsningsforslag
Ølby Landsby anser følgende løsningsforslag som værende bare en smule afhjælpende:
•

Etablering af omfartsveje, så trafik ledes uden om Ølby. Man kunne passende starte med jf. kommuneplan side 87, Vejforbindelse øst om Ølby landsby For at lette adgangen til
campus samt aflaste Ølby landsby for gennemkørende trafik kan der etableres en
vejforbindelse øst for byen, mellem Ølbyvej og Lyngvej. - at gennemføre forslaget om, at
der SKAL etableres vejforbindelse mellem Ølbyvej og Lyngvej.

•

Sørge for tilslutning til Nordhøjvej fra Ølbyvej ved de allerede udførte stikveje, der udgår
fra Nordhøjvej mellem Ølbyvej og Nordhøjvej.

•

Give sikkerhed for, at Kombi-terminal ikke SKAL KUNNE placeres ved Ølby. Men som det
foreslås i Kommuneplanen side 10 evt. et andet sted i Køge f.eks. Bjæverskov ved udlagt
erhvervsområde. Her skal vi opfordre til, at der tages vidtgående hensyn til berørte
borgere i Bjæverskov.

•

Sikre en nødvendig støjisolering af Ølby Landsby fra syd og øst, da byen fremover ikke
alene belastes af støj fra motorvejen, men fremover også vil blive væsentligt belastet af
støj fra Ringstedbanen, som ud over passagertransport også vil fragte gods. Støjen og
trafikken forventes at stige, når Femern-forbindelsen er realiseret.

•

Køge Kommune arbejder for, at der ikke etableres råstofudvinding i området side 152 som
vil være til yderligere væsentlig ulempe for landsbyen.

•

Udarbejde forslag til og realisere skovbeplantningsbælte side 161 og rekreative områder
omkring landsbyen. Især mod syd, sydvest og øst for landsbyen (ud mod motorvej og
Ringstedbane). I forbindelse med støjisoleringen vil et skovbeplantningsbælte være både
kønnere og bedre end støjvolde. Det har vist sig at støjvolde blot kaster lyden længere ind.
Så skovbeplantning vil være fint.

•

Leve op til det, som kommunen i sin tid lovede landsbyerne ifb. med idéværkstederne i
Højelse.
Tine & Briand Broskov Nielsen
Lyngvej 27 B

Lone Skjøttgaard Due & Carsten Rosenørn-Due
Lyngvej 33

Dorthe Bjørnsten-Lindhard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
16. november 2018 11:55
Helle Schou Weile
VS: Hørringssvar til kommuneplan
DOF's bidrag til KP17-Køge.docx

Som aftalt.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 19. september 2018 10:21
Til: Helle Schou Weile <helle.s.weile@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Hørringssvar til kommuneplan
Videresendt til Helle Weile, Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk
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Fra: Søren Mygind [mailto:soren@mygind.me]
Sendt: 19. september 2018 08:43
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: Eigil Larsen <ploceus@hotmail.com>; Per Frydenlund Nielsen <perfrydenlundn@gmail.com>; Bjarne Bo Jensen
<jensenab@mail.dk>; John Frisenvænge <john@solvaenge.dk>
Emne: Hørringssvar til kommuneplan
Til rette vedkommende,
Som repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Køge Kommune fremsender jeg hermed foreningens
hørringssvar til kommuneplanen for 2017. Jeg beder jer venligst bekræfte modtagelsen af hørringssvaret.
Hørringssvaret er udarbejdet af Per Frydenlund, Eigil Larsen og Søren Mygind. Per Frydenlund har fungeret som
torvholder og evt. kommentarer og spørgsmål til hørringssvarret bør der sendes til Per på
perfrydenlundn@gmail.com.
Med venlig hilsen
Søren Mygind
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Høringssvar fra DOF (Dansk Ornitologisk Forening) til Køge Kommunes Forslag til
Kommuneplan 2017

Indledning
Hermed fremsendes DOF’s høringssvar til Køge Kommunes Forslag til Kommuneplan for 2017. DOF gør
samtidigt opmærksom på at DOF er bekendt med det fra Danmarks Naturfredningsforening (DN)
fremsendte høringssvar, som DOF støtter fuldt og helt.
Danmark har tilsluttet sig en række internationale aftaler og konventioner om naturbeskyttelse og om at
standse tilbagegangen i biodiversitet. Et vigtigt redskab til at standse tilbagegangen i biodiversitet og styrke
naturbeskyttelsen er kommuneplanen med dens retningslinjer og initiativer på naturområdet. På den
baggrund er Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 på natur- og miljøområdet uambitiøs og
defensiv. Forslaget er på naturområdet formuleret i generelle, uforpligtende vendinger og mangler
konkrete mål og initiativer.
Det manglende engagement i naturbeskyttelse i kommuneplanen står i skarp kontrast til, at Køge
kommune i år har taget et godt initiativ til at lave en naturstrategi med inddragelse af grønne
interesseorganisationer. Samtidigt er DOF gennem deltagelse i Naturråd 18 under Grønt Danmarkskort med
underskriver af rådets anbefalinger. Anbefalinger som bl.a. lægger op til at arbejdet i naturråd 18
fortsættes i et lokale naturråd i den enkelte kommune.
Et lokalt naturråd som arbejder med naturstrategi kan være vejen til at de nuværende uforpligtende
vendinger og manglende konkrete mål og initiativer kan erstattes af klare og ambitiøse mål for en
naturstrategi for Køge Kommune. Det anbefales derfor at et lokalt naturråd som arbejder med naturstrategi
skrives ind som et bilag til kommuneplanen
I det følgende gennemgås hvorfor DOF opfatter kommuneplanen som uambitiøs ligesom en række andre
mangler påpeges.

Kap. 3 - beskyttelsesinteresser
Formuleringerne i 3.1 og 3.4 bærer præg af at være afskrift af lovgivning, vejledninger mv. Vi savner i den
grad at se kommunens vilje og engagement til at opfylde det udmærkede planmål som indleder kap. 3.4:
”Sikre og forbedre naturen…”.
Ovenstående kan illustreres med en række eksempler:
•

•

S. 128, Beskyttelsesinteresser i Køge Kommune. 2. afsnit handler om ”nødvendige hensyn til, at de
udpegede områder…..ikke forringes, indskrænkes eller opsplittes”. Og så står der i næste afsnit:
”Hvor dette ikke kan undgås….” Vi synes det er en defensiv formulering, som ikke signalerer en
oprigtig vilje til at sikre og forbedre naturen.
S. 129, Afbalanceret fysisk planlægning. 2. afsnit indledes med: ”Gennem kommune- og
lokalplanlægningen kan byrådet arbejde for at mindske nedgangen i biodiversitet….” Igen en meget
defensiv of uforpligtende formulering, der ikke giver nogen retning for kommunens administration.
Vi mener, at kommunen gennem national lovgivning mv. er forpligtet til at arbejde for at mindske

nedgangen i biodiversitet. I det mindste bør kan erstattes med vil, så man kan se, at kommunen
trods alt vil noget på naturområdet.
Overfladevand
Vi savner et afsnit om overfladevand i planforslaget. Bortset fra en enkelt formulering under Sikring af
Drikkevand, hvor det nævnes, at kommunen har en afgørende rolle i implementering af de statslige vandog naturplaner, står der intet om overfladevand. Planlovens § 11a angiver de temaer, som skal indgå i
kommuneplanen med retningslinjer. Et af temaerne - pkt. 20 – angiver, at der skal udarbejdes retningslinjer
for ”anvendelsen af vandløb, søer og kystvande”.
Vi er forundret over denne mangel, da den statslige vandplan, som fastlægger mål og krav til
vandområderne, er helt central for natur- og miljøbeskyttelsen af overfladevand. Spildevandsplanen er
heller ikke nævnt med et ord, selvom den plan fastlægger konkrete initiativer og investeringer til opfyldelse
af vandplanens mål.
På baggrund af ovenstående mener vi ikke, at Køge Kommunes forslag opfylder planloven.
Kap. 3.4 – Biologiske interesser
Som nævnt ovenfor er formuleringerne i 3.4 også uambitiøse, defensive og uforpligtende, hvilket følgende
eksempler viser:
•

•

S. 146, første kolonne. Her indledes med at beskrive udpegningsgrundlaget, som bl.a. er beskyttede
naturtyper og Natura 2000-områder. I 2. afsnit skrives, at byrådet ”søger områderne friholdt for
ændringer….”. En meget defensiv formulering. Især da der gælder en absolut beskyttelse mod
negative ændringer for beskyttede naturtyper og Natura 2000-områder.
S. 146, 3. kolonne. Her står, at byrådet vil prioritere naturindsatsen – helt fint, men det er svært at
se nogen prioritering i det efterfølgende afsnit. Det efterfølgende afsnit er også eksempel på de
uforpligtende formuleringer: Byrådet vil ”sigte mod at styrke naturnetværket…” og ”sigte mod at
øge naturværdierne…” – og intet om hvilke initiativer kommunen vil bringe i spil for evt. at øge
naturværdierne.

Retningslinjer
Retningslinje 4 hedder: ”I forbindelse med etablering eller ændring af store husdyrhold, foretages en
konkret vurdering af konsekvenserne for den omgivende natur.” Der skal altid foretages en konkret
vurdering ved etablering af store husdyrhold ifølge lovgivningen, så det behøver man ingen retningslinje
for! Retningslinjen kunne i stedet formuleres mere naturvenligt ved at skrive, at man vil sikre, at naturen
ikke skades af store husdyrhold.
Retningslinje 5 hedder bl.a.: ”…….Småbiotoper skal i videst muligt omfang søges bevaret og naturindholdet
søges forbedret gennem naturpleje og naturgenopretning” En meget svag formulering i et afsnit om
naturbeskyttelse. Og intet konkret om initiativer til naturpleje og naturgenopretning.
Retningslinje 6: Her anvendes igen det meget vage ord søges i 6. linje.

Andre kommuneplaner
Som det tydeligt fremgår ovenfor står naturbeskyttelsesinteresserne meget svagt i kommuneplanforslaget
og vi savner i den grad signaler og retningslinjer om vilje til naturbeskyttelse og naturforbedringer.

Andre kommuner har anderledes offensive og forpligtende formuleringer i deres kommuneplaner. Et enkelt
eksempel er Lejres kommuneplan – det er vores kursivering:
•

•
•

•

Generel beskyttelse: ”Tilstanden og arealanvendelsen i interesseområder for plante- og dyreliv må
ikke ændres, hvis det forringer levesteder for det vilde plante- og dyreliv eller muligheden for at
styrke eller genoprette dem.”
Pleje og genopretning: ”Naturindholdet i interesseområderne skal forbedres gennem naturpleje og
naturgenopretning.
Kommunale arealer: ”På kommunalt ejede arealer skal anvendelse og drift tilgodese plante- og
dyrelivet. På arealer, der rummer eller har stort potentiale for at rumme værdifulde arter og
naturtyper, skal der gennemføres målrettet pleje.”
Godkendelse af husdyrbrug: ”Hvis Lejre Kommune ved miljøgodkendelse af husdyrbrug vurderer, at
der er risiko for en væsentlig påvirkning af et lokalt naturområde, som ikke imødegås af det
fastlagte beskyttelsesniveau, skal der sættes skærpede vilkår eller gives afslag.”

I øvrigt
Figur 3.4.1 på s. 145 viser kort over naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder og økologiske
forbindelser. Vi noterer med tilfredshed, at der er udlagt større nye områder med potentiel skovnatur.
Derimod er der kun udlagt et par enkelte og meget små områder med nye vådområder. Der er heller ikke i
kommuneforslaget gjort meget ud af klimatilpasning i områder væk fra kysten.
Vi vil foreslå, at kommunen i højere grad samtænker etablering af vådområder og initiativer til forebyggelse
af oversvømmelser i forbindelse med kraftig regn – til glæde for natur, berørte beboere og landbrug. Det vil
være oplagt at bruge kortet med lavbundsarealer som baggrund for planlægningen.

Kap. 3.8 Lavbundsarealer
Vi glæder os over de beskrevne intentioner om genoprettelse af vådområder, men savner formuleringer
om konkrete initiativer. De gode intentioner synes heller ikke at afspejle sig i udlægning af potentiel våd
natur, jf. afsnittet ovenfor.
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Vedr. matr nr.: 2f Kløvested By, Nr. Dalby
Beliggende: Ingen adresse
Jeg har som repræsentant for ejeren af ovennævnte ejendom den 13. juni 2018 modtaget oplysning
om, at min tidligere anmodning om udlæg af dette område til kommende boligbebyggelse i Borup,
ikke er blevet imødekommet.
Dette er sket under henvisning til, at byudvikling i denne planperiode sker i Møllebankerne.
Jeg skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at et rammeområde i Møllebankerne 6B20 i
den nugældende kommuneplan er udtaget i forslaget til de nye rammer. Området har et areal, der
størrelsesmæssigt svarer til matr. nr. 2f Kløvested By, Nr. Dalby.
Samlet set vil der således ikke i sammenligning med den nugældende lokalplan være forskel
arealmæssigt, såfremt min klients ejendom medtages i byudviklingen.
Det bemærkes samtidig at der er andre arealer i kommunen, som er udlagt til kommende
byudvikling, men hvor ejerne ikke agter at realiserer denne mulighed.
For så vidt angår kommunens begrundelse for ikke at medtage området bemærkes, at Møllebankerne
etape 1 allerede er udbygget, etape 2 er i salgsproces og forventes at være fuld udbygget indenfor 34 år. Herefter kan etape 3 bebygges.
Møllebanker forventes således at være fuldt udbygget om 6-8 år. Herefter vil der være behov for nye
udlæg til byudvikling i Borup, såfremt tilstrømningen af nye borgere fortsætter i Køge Kommune.
For så vidt angår selve området er der tale om en utrolig naturskøn beliggenhed på en skrånende
syd/vestvendt grund med udsigt mod Kimmerslev Sø.
Vi forestiller en blanding af tæt/lav bebyggelse, der følger arealets naturlige terræn og således
bygges ind i terrænet. De enkelte boligklynger forskydes indbyrdes med henblik på at tilsikre at
alle har søudsigt.
Med venlig hilsen
Mølbak Landinspektører A/S
Jesper Dichmann Sørensen
Jurist, Afdelingschef Plan og udvikling
jds@molbak.dk
Direkte 91 89 03 03
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Kære Køge Kommune og medlemmer af Køges Kommunalbestyrelse/Byråd
Ølby Landsby skal med denne skrivelse forsøge at råbe jer op.
Ølby Landsby er et mindre bysamfund i Køge Kommune, som reelt er kommet under belejring med
den udvikling som Køge Kommune har besluttet den gerne vil nu og fremover. Derfor vælger Ølby
Landsby nu at forsøge at råbe de ansvarlige forvaltninger og især de ansvarlige politikere op, som
vi vurderer og har konstateret, har haft endog væsentlig indflydelse på hverdagen for borgerne i
dette mindre landsbysamfund i Køge Kommune.
Vi borgere i Ølby Landsby mener, at Køges politikere og forskellige forvaltninger skal varetage de
sundheds-og miljømæssige, trafikale og økonomiske interesser for sine borgere i kommunen.
Dette mener vi så ikke, at Køges politikere og kommunens forvaltninger har gjort igennem de
senere år. Vi mener heller ikke, at der er tegn på, at man fremadrettet agter at varetage sine
egnes borgeres interesser med den nuværende førte politik.
Formål med denne skrivelse
Formålet med denne henvendelse til Køges politikere og relevante forvaltninger er at orientere jer
om de bekymringer, som borgerne i Ølby Landsby giver udtryk for, når vi føler os magtesløse ift.
de politiske indstillinger relevante forvaltninger udarbejder, samt de politiske beslutninger
kommunalbestyrelsen foretager på den baggrund.

Baggrund for vores henvendelse til jer
Vi borgere og familier i Ølby Landsby har igennem de sidste mange år oplevet, at vi er blevet
belejret i takt med kommunens ønske om at udvikle Køge Nord.
Vi har i Ølby Landsby oplevet og oplever til stadighed samtidig og fremadrettet en stadig udvikling
og udvidelse af STC, Campus, yderligere boligbyggeri i Ejby og Lille Skensved og omegn, som jo er
positivt for udviklingen i Køge Nord, men som jo alt andet end lige, jo også vil medføre yderligere
trafik gennem Ølby Landsby. Endvidere har vi været så privilegerede at se et Ringstedbane
infrastrukturprojekt blive gennemført stort set lige udenfor landsbyens borgeres vinduer.
Herunder med en anseelig mængde godstrafik, når Femern forbindelsen så er realiseret.
Vi er endvidere vidende om, at det fremgår af regionsplanen, at området lige uden for de samme
landsbyvinduer er udpeget til råstofindvinding. Men ikke engang her stopper ulemperne for Ølby
Landsbys borgere og familier.
For nu skal den samme kreds af uheldige Ølbyborgere også belemres med et super-/
universitetssygehus, som jo alt andet lige skal transportere alle sine nye ansatte,
behandlingskrævende og pårørende lige lukt igennem den i forvejen voldsomt trafikalt belastede
landsby. Landsbyen skal også vende sig til, at forestående udvidelser af campus ligeledes vil øge

trafikbelastningen væsentligt i landsbyen, hvilket jo netop er sket ifb med den nuværende
etablering og yderligere udbygning af Campus.
For at føje spot til skade, skal vi så stadig være nervøse og ærgerlige over, at vi ikke ved, hvor en
evt. Kombi-terminal skal ligge, samt vide hvor meget STC og Campus yderligere vil blive udbygget,
samt hvor stor en indflydelse den kommende Ring 5 miljømæssigt vil betyde for Landsbyens
borgere og familier. I denne forbindelse skal der henvises til kommuneplanen:
Kapitel 4 side 239
• 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.
Kapitel 3 side 142 I de landsbyer, der er udpeget som bevaringsværdige eller særligt
bevaringsværdige, skal de karakteristiske, oprindelige træk tilstræbes bevaret, og eventuelt
nybyggeri, anlæg mv. skal ske på baggrund af en lokalplan, hvis formål det skal være, at bevare
landsbyen og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til
sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade.

Kritik og konsekvenser.
Vi borgere og familier i Ølby Landsby vil med denne skrivelse gerne rejse væsentlig kritik af de
berørte forvaltningers forvaltning samt de efterfølgende politiske beslutninger, som
tilsyneladende medfører, at kommunalbestyrelsen og forvaltningerne undlader at varetage sine
egne borgeres interesser. Vi oplever på ingen måde, at den tidligere eller nuværende forvaltning
og politik omkring Ølby Landsby på nogen som helst måde har varetaget Ølby Landsbys interesser.
Netop tværtimod.
Vi vil hertil kunne fremføre adskillige kritikpunkter. Ølby Landsby skal her blot kort nævne:
De omkringliggende landsbyer og berørte bysamfund er i forbindelse med Idéværkstederne i
Højelse, da STC blev planlagt, blevet stillet i udsigt, at kommunen ville lade udføre afhjælpende
foranstaltninger, så landsby- og øvrige berørte ville blive tilgodeset ift. etablering af STC.
Siden Idéværkstederne har vi på intet tidspunkt oplevet eller hørt mere til afhjælpende
foranstaltninger eller anden hensyntagen. Hvor blev f.eks. de grønne områder og stier af ?
Desuden blev kommunen gjort opmærksom på den øgede trafikbelastning fra begge sider af
Ølbyvej og langs Lyngvej ifb med etablering af Campus. Forvaltningens stort set eneste kommentar
på daværende tidspunkt var, at borgere i Ølby synes det var fint, at Køge også gerne vil være en
uddannelsesby.
Vi har på intet tidspunkt oplevet Køge Kommune gå i dialog, eller i det mindste gjort indsigelse ift.
støjgener o.a. til Banedanmark ifb med etablering af Ringstedbanen, som tidligere nævnt vil køre

forbi stort set udenfor Ølby Landsbys borgeres vinduer. Herfra er vi så også af Banedanmark siden
hen blevet gjort opmærksomme på, at Ølby Landsby yderligere må forvente støjgener fra også
godstrafik.
Det kan yderligere nævnes og give anledning til forundring, at man fra Køge Kommunes side ikke
engang har overvejet at forbyde tung trafik fra bl.a. STC igennem en landsby, hvor vejene allerede
gør det vanskeligt for 2 biler at passere hinanden samtidigt. Hvis man er fodgænger, skal man gå
ind i andre folks haver for at undgå bilerne, for fortove bruger vi ikke i Ølby landsby.
Ikke mindst skal vi tillade os at nævne, at der faktisk er lavet en lokalplan for landsbyernes
bevarelse, som efter Ølbys opfattelse er i strid modsætning til den førte politik ift. Ølby Landsby.
Hvorfor dog i alverden vil man vil bevare en landsby, hvor den førte kommunale politik og
forvaltningernes indstillinger reelt og faktisk forpester livet for?
Alt i alt vil Ølby Landsby gerne udtale væsentlig kritik af Køge Kommunes og de ansvarlige
forvaltningers håndtering af Ølby landsbys borgere og familiers interesser. Dette gælder i
særdeleshed i forhold til trafiksikkerhed, sundhed, miljø og økonomiske konsekvenser ved de
kommunale beslutninger, som i væsentlig grad har og fremover vil berøre Ølby Landsby.
Har den førte politik på området reelt ikke betydet, at landsbyens borger nu er blevet
stavnsbundet til deres bolig, hvis disse altså ikke skal afhænde og sælge deres bolig med betydeligt
tab? Hvilket synes åbenlyst og tydeligt for de berørte. Vi oplever, at de huse, der bliver sat til salg i
Ølby, tilsyneladende ikke bliver solgt.
Det er landsbyens opfattelse og vurdering, at med den førte politik er det nu blevet alt for usikkert
at flytte til Ølby, når evt. køber jo på ingen måde kan vide sig sikker på, hvad den nærmeste
fremtid yderligere vil byde på af trafik- sundheds-, miljømæssige-, støj- og økonomiske gener og
ulemper for landsbyens borgere.

Løsningsforslag
Ølby Landsby anser følgende løsningsforslag som værende bare en smule afhjælpende:
•

Etablering af omfartsveje, så trafik ledes uden om Ølby. Man kunne passende starte med jf. kommuneplan side 87, Vejforbindelse øst om Ølby landsby For at lette adgangen til
campus samt aflaste Ølby landsby for gennemkørende trafik kan der etableres en
vejforbindelse øst for byen, mellem Ølbyvej og Lyngvej. - at gennemføre forslaget om, at
der SKAL etableres vejforbindelse mellem Ølbyvej og Lyngvej.

•

Sørge for tilslutning til Nordhøjvej fra Ølbyvej ved de allerede udførte stikveje, der udgår
fra Nordhøjvej mellem Ølbyvej og Nordhøjvej.

•

Give sikkerhed for, at Kombi-terminal ikke SKAL KUNNE placeres ved Ølby. Men som det
foreslås i Kommuneplanen side 10 evt. et andet sted i Køge f.eks. Bjæverskov ved udlagt
erhvervsområde. Her skal vi opfordre til, at der tages vidtgående hensyn til berørte
borgere i Bjæverskov.

•

Sikre en nødvendig støjisolering af Ølby Landsby fra syd og øst, da byen fremover ikke
alene belastes af støj fra motorvejen, men fremover også vil blive væsentligt belastet af
støj fra Ringstedbanen, som ud over passagertransport også vil fragte gods. Støjen og
trafikken forventes at stige, når Femern-forbindelsen er realiseret.

•

Køge Kommune arbejder for, at der ikke etableres råstofudvinding i området side 152 som
vil være til yderligere væsentlig ulempe for landsbyen.

•

Udarbejde forslag til og realisere skovbeplantningsbælte side 161 og rekreative områder
omkring landsbyen. Især mod syd, sydvest og øst for landsbyen (ud mod motorvej og
Ringstedbane). I forbindelse med støjisoleringen vil et skovbeplantningsbælte være både
kønnere og bedre end støjvolde. Det har vist sig at støjvolde blot kaster lyden længere ind.
Så skovbeplantning vil være fint.

•

Leve op til det, som kommunen i sin tid lovede landsbyerne ifb. med idéværkstederne i
Højelse.
Tine & Briand Broskov Nielsen
Lyngvej 27 B

Lone Skjøttgaard Due & Carsten Rosenørn-Due
Lyngvej 33

