Offentligt fremlagt til den 2020

Lokalplan 1092
Hotel ved Toldbodvej

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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Lokalplanområdet ligger tæt på
Køge Bymidte og umiddelbart
op ad Køge Inderhavn.

Lokalplanområdet, Toldbodvej 20.
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Redegørelse
Lokalplan 1092
Hotel ved Toldbodvej

Lokalplanens formål
Lokalplanen skal muliggøre udvidelse af Hotel Niels Juel, så hotellet vil få mulighed for i alt 100 værelser mod de nuværende 51
værelser.
Det nye byggeri vil kunne opføres i 3,5 etager med en bygningshøjde på 15 meter. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for byggeriets anvendelse til hotel, omfang, udformning samt for parkeringskrav.
Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser for byggeriet, som
sikrer at udformningen af nyt byggeri og af bygningsændringer
sker i overensstemmelse med bevaringsinteresserne på stedet.
Det gælder både udformningen af det eksisterende hotel, som er
udformet i en pakhuslignende arkitektur, og hensynet til småskalabyggeriet langs Toldbodvej.
Alle ændringer skal således godkendes af byrådet i hht. Planlovens
bestemmelser om lokalplaner, der har som formål at sikre bevaringsinteresser.
Lokalplanens baggrund
På grund af stigende efterspørgsel på hotelværelser i Køge ønsker
ejeren af Hotel Niels Juel at udvide hotellet med ca. 49 værelser
mod de nuværende 51 værelser. Lokalplan 3-41 omfatter allerede
ejendommen, men den giver kun mulighed for at opføre 21 værelser i en 2,5 etager høj tilbygning på max. 12,5 meter i højden.
Der er ikke plads på ejendommen til at efterkomme et antal parkeringspladser svarende til den norm, der er i den gældende lokalplan for ejendommen, nemlig en parkeringsplads pr. værelse.
Det ville kræve anlæg af ca. 100 parkeringspladser, et antal, som
byrådet vurderer, er langt over det egentlige behov for et hotel,
der ligger tæt på Køge Station. Derfor har det været ønsket, at der
kun anlægges en parkeringsplads for hver to hotelværelser.

Eksisterende forhold.
Hotel Niels Juel set fra syd, fra
hhv. Strandvejen og fra Toldbodvej. Hotellet er 12,5 meter
højt.
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter det nuværende Hotel Niels Juel, som
ligger umiddelbart ud til Toldbodvej og Køge Inderhavn mod øst,
og ud til det beskyttede vandløb Tangmosebækken og jernbanen
mod vest. På den anden side af jernbanen ligger et ældre villaområde.
Lokalplanområdet ligger umiddelbart syd for Køge bymidte og med
kort afstand til Åhavnen og byudviklingsområdet Køge Kyst.
Området er udpeget som bevaringsområde i Kommuneplan 2017.
Lokalplanområdet omfatter et hotel, opført i 1989. Byggeriet er
opført i to etager med udnyttet tagetage. Facaderne er hvidpudsede og bygningen har mansardtag belagt med røde vingetegl.
Vinduessætningen tager udgangspunkt i traditionelt pakhusbyggeri
i Køge By. Hoteller omfatter 51 værelser og en restaurant.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre en bygning i 3,5 etager
med en samlet bygningshøjde på 15 meter. Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser for hotellet, så det sikres, at fremtidige ændringer og udformning af byggeriet tager udgangspunkt
i de eksisterende bygninger på ejendommen, både i udformning
og materialevalg. Alle ændringer og nybyggeri skal godkendes af
Køge Kommune.

Situationsplan.
Eksisterende hotel er vist med
gråt. Byggefelt for udvidelse er
vist med sort.

Den nye bygning vil ligge som en forlængelse af de eksisterende
bygninger, og omfatter det byggefelt, der allerede er udlagt i gældende lokalplan til udvidelse af hotellet.
Byggefeltet udvides derfor med denne lokalplan.
Lokalplanens fastsætter en minimumsnorm på 0,50 parkeringspladser pr. hotelværelse. For ikke at udlægge for store arealer,

Indledende skitse fra bygherre som viser et eksempel på mulighed for udvidelse af hotellet. Lokalplanforslaget muliggør, at tilbygningen kan blive 15 meter højt, hvilket er 2,5 meter højere end det eksisterende byggeri. Lokalplanen fastsætter, at udformningen af det nye byggeri, kræver særlig tilladelse fra
Køge Kommune.
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Skyggediagram udarbejdet af
AI Arkitekter.
som vil stå ubenyttede hen på grund af den tætte beliggenhed til
Køge Station og dermed begrænset efterspørgsel på P-pladser, har
byrådet vurderet at denne norm vil være tilstrækkelig.
Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Køge Kommuneplan 2017
Lokalplanområdet ligger i rammeområde 3C13 Inderhavnen, som
udlægges til centerområde, herunder turistmæssige og kulturelle
formål. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 70 og den samlede bygningshøjde må ikke være over 12,5 meter. Etageantallet
fastsættes til 2,5. Området er udpeget som bevaringsområde, og
fremtidige lokalplaner skal indeholde bestemmelser, som sikrer byog bygningsværdier.
Forslag til Lokalplaner 1092 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, og byrådet har derfor valgt at vedtage Forslag til
Kommuneplantillæg nr. 9, således at et byggeri i 3,5 etage og en
bygningshøjde på 15 meter muliggøres. Kommuneplantillægget
offentliggøres sammen med dette lokalplanforslag.
Lokalplan 3-41
Hotellet er omfattet af lokalplan 3-41, som giver mulighed for
udvidelse af hotellet med 21 værelser i en bygning på 2,5 etage
og en højde på 12,5 meter. Bebyggelsesprocenten må være op til
77 %. Der er udlagt et byggefelt, og der er krav om parkering på
ejendommen, svarende til en p-plads pr. værelse. Bestemmelser
om udeopholdsareal, samt bestemmelser om udformning af bebyggelsen, videreføres.
Lokalplan 3-41 aflyses i sin helhed ved vedtagelse af lokalplan
1092.
Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone.
Lokalplanens påvirkning af kystlandskabet
Lokalplanområdet ligger bag byudviklingsområdet Køge Kyst, hvor
bygningshøjderne er betydeligt højere end det, denne lokalplan giver mulighed for. Det er derfor vurderet, at der ikke vil ske påvirkning af kystlandskabet.
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Lokalplanens forhold til habitatdirektivet
Området er allerede bebygget eller udlagt til p-arealer. 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
Vandforsyningsplan
Hotellet er vandforsynet fra Køge Vandværk.
Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger inden for områder udpeget til drikkevandsinteresser.
Spildevandsplan
Området er separatkloakeret. Der gælder en retningsgivende afløbskoefficient på 0,6. Grundvand og yderligere tagvand må tilsluttes offentlig kloak.
Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Museumsloven
Lokalplanområdet er udpeget som kulturarvsareal, for så vidt angår den nordlige del af ejendommen, svarende til den nuværende
udstrækning af bygningerne. På grund af den høje risiko for at
støde på fortidsminder anbefaler Museum Sydøstdanmark, at der
indhentes en udtalelse fra museet om sandsynligheden for at støde på fortidsminder, før byggeri igangsættes.
Naturbeskyttelsesloven
Tangmosebækken er udpeget som beskyttet vandløb. Hele lokalplanområdet er omfattet af åbeskyttelseslinje. Åbeskyttelsen gælder som udgangspunkt kun foran allerede etableret byggeri.
Åbeskyttelsen vil derfor omfatte alle anlæg, som overskrider den
nuværende bygningsmæssige afgrænsning mod Køge Å, hvilket
kræver dispensation fra denne, såfremt lokalplanens muligheder
skal kunne udnyttes.
Jordforureningsloven
Jf. jordforureningsloven § 50 a, stk. 1, er jord i byzone lettere forurenet. Dette betyder, at flytning af jord fra området skal anmeldes til Køge Kommune.
Såfremt Køge Kommune efterfølgende udtager området af klassificeringen som lettere forurenet, vil det fremgå af Køge Kommunes
samlede regulativ vedrørende anmeldelse af jordflytning. Jorden
vil herefter kunne flyttes fra området, uden at der skal ske anmeldelse herom til kommunen.
Miljøvurdering
Lokalplanen 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 1092
Hotel ved Toldbodvej

I henhold til Lov om planlægning (LBK nr 287 af 16/04/2018) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:
§ 1 Lokalplanens formål

1.1
Det er lokalplanens formål
• at give mulighed for at udvide de eksisterende 2,5 etager høje
bygninger med en tilbygning i 3,5 etager.
• at sikre, at den nye bygning udformes i respekt for arkitekturen
på stedet og for de bevaringsværdige omgivelser
• at fastsætte bevaringsbestemmelser, som sikrer, at udformning
af nyt byggeri kun må ske med byrådets særlige tilladelse
• at fastsætte bestemmelser for antal af parkeringspladser.
• at fastsætte bestemmelser om udeopholdsarealer.

§ 2 Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilaget og omfatter matr.
nr. 20c, Køge Markjorder.
2.2
Hele lokalplanområdet forbliver i byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til privat service i form af et
hotel på ca. 100 værelser, samt restauration.

§ 4 Udstykning

4.1
Ejendommen må ikke udstykkes.

§ 5 Vejadgang og parkering

5.1
Der er kørende adgang fra Strandvejen og gående adgang fra
Toldbodvej.
5.2
Der skal etableres mindst én parkeringsplads pr. to værelser, samt
én parkeringsplads pr. 15 pladser i restauranten.

§ 6 Omfang og placering

6.1
Ny bebyggelse må kun etableres inden for byggefeltet, vist på
kortbilaget. Udformningen af den nye bebyggelsen skal godkendes
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af byrådet. Tilladelsen vil tage udgangspunkt i tilpasningen i til det
eksisterende hotel samt til omgivelserne omkring Køge Inderhavn,
som nævnt i lokalplanens formålsparagraf, § 1.
6.2
Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må ikke overstige 85.
6.3
Ny bebyggelse må opføres i 3 etager med udnyttet tagetage, og
højst 15 meter højt.
§ 7 Bebyggelsens ydre
fremtræden

7.1
Udformningen af ny bebyggelsen skal godkendes af byrådet. Tilladelsen vil tage udgangspunkt i tilpasningen i til det eksisterende
hotel samt til omgivelserne omkring Køge Inderhavn, som nævnt i
lokalplanens formålsparagraf, § 1.
7.2
Eksisterende bebyggelse må ikke ændres uden byrådets tilladelse.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1
Der skal etableres mindst 300 m2 udendørs opholdsareal. Opholdsarealet skal etableres som et samlet areal i ejendommens nordlige
del og have karakter af have. Placeringen er vist på kortbilaget.

§ 9 Skiltning og belysning

9.1
Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted uden byrådets godkendelse. Der må ikke opsættes flagstænger.
9.2
Bygningens facader må ikke belyses, bortset fra belysning ved indgangspartier og lignende.

§ 10 Forudsætninger for
ibrugtagning af ny bebyggelse

10.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de i § 5 nævnte parkeringspladser er etableret.

§ 10 Aflysning af servitutter

10.2
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de i § 8 nævnte udeopholdsarealer er etableret.

§ 11 Aflysning af byplanvedtægt nr. 17

11.1
Med denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses lokalplan 3-41
for Hotel Niels i sin helhed.

§ 12 Retsvirkninger

12.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf.
Planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid
med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i
sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold,
der således kan fortsætte som hidtil.
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.
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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.
Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan grundejeren i henhold
til planlovens § 49 forlange, at ejendommen skal overtages af
kommunen, såfremt der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme
med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet
af et nedrivningsforbud.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den xx xx
2020
Marie Stærke			
Peter Frost
Borgmester			Kommunaldirektør
Sign.				Sign.

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

Marie Stærke			
Peter Frost
Borgmester			Kommunaldirektør
Sign.				Sign.
Bekendtgørelse om lokalplanens vedtagelse er sket den dd. mm
yyyy fra hvilken dato planens retsvirkninger gælder.
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Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med
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Matrikelkort, vejadgang og byggefelt

Områdegrænse

Mål 1: 750

Kørende adgang til lokalplanområdet
Lokalplan 1092
Hotel Niels Juel

Byggefelt
Jernbane
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