O•entligt fremlagt •l den 2020

Lokalplan 1094
Serviceerhverv ved Gl.Lyngvej 25 - tillæg til lokalplan 2-10

Forslag

2020

Offentlighedsperioden
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den xx 2020 til
xx2020.
Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal sendes
til tmf@koege.dk eller Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.
Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den xxxxx
Du kan se forslagene på Køge Kommunes hjemmeside på www.
koege.dk/annoncer.
Midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet og offentligt bekendtgjort må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke
bebygges eller iøvrigt udnyttes på en måde der skaber risiko for en
foregribelse af den endelige plans indhold.
Der gælder i henhold til planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er
udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i
overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse den 4. maj 2020 og indtil forslaget er endeligt vedtaget i Byrådet og offentligt bekendtgjort, dog senest den 4. maj
2021 (1 år fra den offentlige bekendtgørelse på Koege.dk).
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Redegørelse
Lokalplan 1094
Erhverv ved Gl. Lyngvej 25

Ll. Skensved

Ejby

Lokalplan 1094

Lokalplanens formål
Lokalplanforslaget er et tillæg til gældende lokalplan 2-10 og tilføjer anvendelse til kontor- og serviceerhverv til de gældende
anvendelsesbestemmelser for ejendommen Gl. Lyngvej 25. Denne
ejendom ligger inden for delområde E i lokalplan 2-10. Samtidig
fjernes muligheden for portnerbolig.

Ølby

Køge
Bjæverskov
Hastrup

N

Lokalplanområdet ligger i den
nordøstlige del af Køge Kommune.

Lokalplanens baggrund
Der er opstået et ønske om at kunne anvende tidligere butiksarealer på overetagen i eksisterende byggeri til kontor- og serviceerhverv, da lokalerne dels ikke er egnet til butiksformål, dels at der
er efterspørgsel efter egnede lokaler til fx fysioterapiklinikker.
Muligheden for portnerbolig fjernes, da behovet ikke skønnes at
være nødvendigt, og da etablering af bolig vil være begrænsende
for virksomhederne i området.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger ved Gl. Lyngvej i den nordlige del af Køge
By, i et område der anvendes til større udvalgsvarebutikker. Området ligger tæt på boligområder mod nord, og umiddelbart op ad
Lyngvej mod syd. Området vejbetjenes fra Gl. Lyngvej, som har
direkte forbindelse til Københavnsvej.

Lokalplanområdet, Gl. Lyngvej 25.
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Lokalplantillæggets indhold
Lokalplanen tilføjer anvendelse til kontor- og serviceerhverv i delområde E, samt i formålsparagraffen § 2. Samtidig tilføjes § 4.4
anvendelse til kontor- og serviceerhverv, og at det areal, der kan
anvendes til disse formål begrænses til 900 m! og at det ikke må
etableres i byggeriets nederste etage. I samme paragraf fjernes
bestemmelsen om mulighed for portnerbolig inden for området.
Paragrafferne 11 og 12 om aflysning af servittutter og byplanvedtægt udgår, da de ikke længere har aktualitet.
Øvrige bestemmelser fra Lokalplan 2-10 videreføres uændret.
Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Køge Kommuneplan 2017
Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2017, rammeområde 2E05 Gl. Lyngvej I. Området udlægges til erhverv, som kontor- og serviceerhverv, større udvalgsvarebutikker, der ikke passer
ind i Køges historiske bymidte, grossist- og lagervirksomhed og
mindre publikumsorienterede fremstillingsvirksomheder.
Lokalplan 1094 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.
Lokalplan 2-10 for Håndværkergrunde og grønt område mellem
Lyngvej og Gl Lyngvej (Vedtaget 1983)
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 2-10 som udlægger området til offentligt formål, boligformål, butikker til pladskrævende
varegrupper samt til laboratorie- og kontorformål.
Lokalplanen er vedtaget i forbindelse med ændringer af vejstrukturen i området.
Lokalplan 2-10 er fortsat gældende for området fastsat i § 1.
Zoneforhold
Området ligger i byzone og forbliver i byzone.
Lokalplanens forhold til habitatdirektivet
Området er ikke udpeget som Natura 2000-område, og der er ikke
registreret yngle- eller rasteområder for arter, opført på Habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Spildevandsplan
Der sker alene en tilføjelse til anvendelsesbestemmelserne, som
ikke medfører ændringer af spildevandsforholdene inden for lokalplanområdet.
Grundejerforening
Ingen ændringer.
Miljøvurdering
Lokalplantillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer
og programmer. På denne baggrund er der foretaget en screening
efter lovens § 3 stk. 2 med det formål at afgøre, i hvilket omfang
lokalplanen forudsætter gennemførelse af en miljøvurdering.
Byrådet har besluttet, at en miljøvurdering af planen ikke er påkrævet, da lokalplanen efter kommunens vurdering ikke danner
grundlag for anlæg, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.
Køge Kommune har vurderet, at der ikke er berørte myndigheder,
der skal høres i den forbindelse.
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Bestemmelser
Lokalplan 1094
Erhverv ved Gl. Lyngvej 25

I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16/04/2018)
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 1 nævnte
område.
§ 1 Områdets afgrænsning

1.1
Lokalplantillægget omfatter matr. nr. 6 bc, Ølby By, Højelse.

§ 2 Lokalplanens formål

2.1
Lokalplanen er et tillæg til gældende Lokalplan 2-10 og tilføjer
anvendelse til kontor- og serviceerhverv til de gældende bestemmelser. Samtidig ophæves muligheden for portnerbolig inden for
lokalplanområdet.
Øvrige bestemmelser fra lokalplan 2-10, § 2 er fortsat gældende.

§ 3 Områdets zonestatus

3.1
Ingen ændringer.

§ 4 Områdets anvendelse

4.1
Lokalplanområdet må anvendes til erhvervsområde til pladskrævende udvalgsvareforretninger, håndværk, engroshandel samt
kontor- og serviceerhverv.
4.2
Det areal, der må anvendes til kontor- og serviceerhverv, må højst
omfatte 900 m!, og må ikke etableres i nederste etage (stueetagen) i byggeriet.
Øvrige bestemmelser fra lokalplan 2-10, § 4 er fortsat gældende.

§ 5 Udstykning

5.1
Ingen ændringer.

§ 6 Bebyggelses omfang og
placering

6.1
Ingen ændringer.

§ 7 Vej- og stiforhold

7.1
Ingen ændringer.

§ 8 Bebyggelsens ydre
fremtræden

8.1
Ingen ændringer.

§ 9 Ubebyggede arealer

9.1
Ingen ændringer.

§ 10 Forudsætninger for
ibrugtagning af ny bebyg-

10.1
Ingen ændringer.
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gelse
§ 11 Aflysning af servitutter

§ 12 Aflysning af byplanvedtægt nr. 17

§ 13 Retsvirkninger

11.1
Udgår.
12.1
Udgår.

13.1
§ Lokalplanens retsvirkninger
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf.
Planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid
med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i
sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold,
der således kan fortsætte som hidtil.
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer
af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet
ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige
afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og
planloven.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den 28. april
2020

Marie Stærke
Borgmester
Sign.

Peter Frost
Kommunaldirektør
Sign.

(endelig vedtagelse)
I henhold til § 27 i Lov om Planlægning har Køge Byråd den dd.
mm yyyy vedtaget foranstående lokalplan endeligt.

Marie Stærke
Borgmester
Sign.

Peter Frost
Kommunaldirektør
Sign.

Bekendtgørelse om lokalplanens vedtagelse er sket den dd. mm
yyyy fra hvilken dato planens retsvirkninger gælder.
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