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Forslag til lokalplan 1042 - dagligvarebutik og boliger i Herfølge bymidte i høring.
Hvis Aldi flyttes fra Herfølge syd (Holmebæk-centeret) beder vi jer huske at erstatte
denne mulighed for indkøb. Når man er ældre og /eller gangbesværet er det vigtigt at
der ligger et supermarked i nærheden. Lige nu er eneste alternativ Mangleren
Nærkøb, som er en kiosk der har spilleautomater og ellers udelukkende dyre
kioskvarer.
I forbindelse med indkøb i Aldi, hvor snakken med kassedamen faldt på den mulige
flytning af supermarkedet, har vi oplevet en ældre dame med rollator græde, idet det
forekom helt uoverskueligt at skulle transportere dagligvarer fra
Vordingborgvej/Billesborgvej.
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Vi er rigtig mange fra Herfølge syd, og ikke mindst Holmebækhuse, der ofte handler i
Aldi og er utroligt glade for dens nuværende placering.
Så derfor:
Et meget stort ønske om, at et tilsvarende supermarked placeres i lokalerne,
hvis Aldi flyttes fra Herfølge syd!
Venlig hilsen
Per Dybro Sørensen og Anne Riberholt
Storkebanken 2
4681 Herfølge
anne.riberholt@hotmail.com
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Høringssvar til Forslag til Lokalplan 1042 – Dagligvarebutik og boliger i Herfølge Bymidte
– Vedrørende overkørsler m.v.
Køge Kommune har sendt Forslag til lokalplan 1042 i høring til og med d. 27. marts
2018. På vegne af bygherre og de 2 dagligvareoperatører, som driver/skal drive
forretning inden for lokalplanområdet fremlægges hermed kommentarer til
lokalplanforslaget.
Resumé
Høringssvaret omhandler primært bemærkninger til regulering vedrørende antal og
placering af overkørsler.
Endvidere indeholder høringssvaret bemærkninger til anvendelse,
detailhandelsrummelighed, cykelparkering, facadeudtryk samt en række andre forhold,
der ønskes ændret eller præciseret.
Enkelte af de påpegede forhold bør konsekvensrettes som følge af kommunens krav om
et ændret bebyggelsesomfang og-udtryk undervejs i processen. De resterende forhold
ønskes ændret af hensyn til områdets drift og anvendelse som butiks- og boligområde
m.v.
§ 5.1 Overkørsler
Nuværende bestemmelse
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Vordingborgvej som vist på kortbilag 2.
Forslag til ny bestemmelse
Vejadgang til lokalplanområdet kan ske fra Vordingborgvej, Billesborgvej og Elmevej
som vist på kortbilag 2.
Begrundelse for ændring af bestemmelse
Baggrund
Bygherre har på forvaltningens foranledning ladet udarbejde en trafikanalyse, hvori
rådgiver har udarbejdet skitseforslag til udformning af de 3 adgangsveje.
Ved udarbejdelse af skitseforslaget er der foretaget en vurdering af trafiksikkerhed,
tilgængelighed samt fremkommelighed.
Rådgiver vurderer ikke, at den øgede trafik, som dagligvarebutikken genererer, giver
kapacitetsproblemer i området.

Bygherre har efterfølgende, på forvaltningens foranledning, fået gennemført en uvildig
trafiksikkerhedsrevision af skitseprojekt for etablering af adgangsveje.
Trafiksikkerhedsrevisoren har anbefalet at reducere antallet af adgangsveje, og har
anbefalet at netop adgangen til/fra Vordingborgvej lukkes, alternativt at tilslutningen til
Vordingborgvej udformes med forbud mod at foretage venstresving ud på
Vordingborgvej, da dette er den mest ”farlige” manøvre.
Vurdering af konsekvenser for lokalplanforslagets regulering af vejadgang
Hvis den eneste adgangsvej til Aldi er overkørslen ved Vordingborgvej, kan det have
negative konsekvenser for trafiksikkerheden og funktionaliteten i området. Det vil så
være nødvendigt til at tillade, at udkørende bilister kan foretage venstresving ud på
Vordingborgvej. Dette er yderst uhensigtsmæssigt, da det er en farlig manøvre, hvor
bilisten skal orientere sig mod dobbeltrettet biltrafik og cykeltrafik. Herudover er
midterrabatten på Vordingborgvej så smal, at bilisten ikke kan gøre ”stop” på midten af
vejen. Derved skal hele svingbevægelsen foregå i en bevægelse, hvilket sætter store
krav til bilistens evne til at orientere sig. Herudover er venstresving ud på en primærvej
generelt en af de farligste manøvrer, da bilisten vil skulle køre med siden af bilen vendt
mod kørselsretningen. Det vil være en bedre løsning, at lade bilisterne køre ud via
Billesborgvej, hvor der er langt mindre trafik.
Overkørslen vil være eneste adgangsvej i forbindelse med varelevering. Det betyder, at
sættevogne skal køre ind og ud via Vordingborgvej. Generelt vil overkørslen skulle gøres
væsentlig bredere. Dette øger risikoen for, at bilister placerer sig side om side når de
kører ud fra parkeringspladsen. Derved ”blokerer” de for hinandens oversigt mod den
øvrige trafik.
Da en sættevogn vil skulle vende på p-pladsen, vil det stille store krav til
pladsforholdene, hvilket vil betyde nedlæggelse af et betydeligt antal p-plads.
Herudover vil det kræve at lastbilen foretager bakkemanøvrer på p-området, hvilket er
uhensigtsmæssigt på steder hvor der generelt færdes fodgængere.
Ved at lade alt biltrafik benytte adgangsvejen fra Vordingborgvej, får man brug for et
længere højresvingsspor på Vordingborgvej. Dette betyder at p-pladserne foran
Hammerhus Bageri skal nedlægges. Dette forventes at have negativ indflydelse på
kundegrundlaget for bageren.
Det skal desuden bemærkes, at ejendommen Vordingborgvej 115 (Hammershus Bageri)
har vejadgang via Elmevej. Hvis overkørslen lukkes, fratages ejendommen sin vejadgang
fra Elmevej, men kan tilkøres fra Vordingborgvej. Dette vil være meget
uhensigtsmæssigt, da bagerens lager ligger ud mod Elmevej og derfor skal tilgås herfra.
Endvidere har ejendommen Kastanjevænget 8 vejadgang over ejendommen
Billesborgvej 6. Hvis overkørslen på Billesborg lukkes, fratages Kastanjevænget 8 således
sin vejadgang fra Billesborgvej, men kan tilkøres fra Vordingborgvej.
Uddrag af og konklusion på trafikanalyse
I bygherres forslag til etablering af adgangsvej til Aldi fra Billesborgvej, etableres der en
række tiltag, som sikrer trafiksikkerheden og fremkommeligheden på stedet. Højresving
ind til Aldi forbydes og vejen udvides, så der etableres plads til, at bagfrakommende
bilister kan køre forbi bilister der afventer venstresving ind til Aldi. Forholdene for
skolebørnene i nordsiden af vejen forbedres væsentligt, da der etableres separat
cykelsti og fortov i en bredde der er større end de eksisterende forhold. Der er på den
måde gjort meget for at tilgodese trafiksikkerheden på stedet.
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Den trafikale analyse af de fremtidige adgangsforhold viser, at selvom der etableres en
adgangsvej til dagligvarebutikken fra Elmevej, vil det ikke medføre en mærkbar stigning
af trafikintensiteten på den del af Elmevej der ligge sydøst for adgangsvejen.
Adgangsvejens funktion er primært at sikre gode og sikre forhold for varelevering til
bageren, således at vareleveringen foregår med mindst mulig gene for den øvrige trafik.
Det er en forbedring af trafiksikkerheden, at varelevering ikke foregår på kørebane eller
andet manøvreareal, hvor der færdes andre trafikanter.
På baggrund af ovenstående ønskes det, at der gives mulighed for 3 overkørsler til
matriklen.
§ 3.1 Detailhandelsrummelighed
Nuværende bestemmelse
Det samlede bruttoetageareal til butikker må ikke overstige 2.100 m², hvoraf de 1.500
m² udgør dagligvarebutik.
Forslag til ny bestemmelse
Det samlede bruttoetageareal til butikker må ikke overstige 2.100 m².
Begrundelse for ændring af bestemmelse
Lokalplanen skal ifølge § 1 lokalplanens formål give mulighed for opførelse af en
dagligvarebutik på op til 1.500 m² samt udvidelse af en eksisterende forretning.
Den eksisterende bagerforretning hører i Planlovens forstand under
detailhandelsanvendelsen ’dagligvarer’. Såfremt den samlede ramme til dagligvarer
begrænses til 1.500 m², kan formålet således ikke opnås.
Rammen for dagligvarer ønskes derfor fjernet, så der ikke skelnes mellem
bruttoetageareal til hhv. daglig- og udvalgsvarer og den samlede detailhandelsramme
på 2.100 m² frit kan udnyttes.
§ 3.2 Anvendelse
Nuværende bestemmelse
Byggefelt B
Der kan indrettes butik eller servicevirksomhed. Førstesalen kan desuden indrettes til
boligformål.
Forslag til ny bestemmelse
Byggefelt B
Der kan indrettes butik, liberalt erhverv eller servicevirksomhed. Førstesalen kan
desuden indrettes til boligformål.
Begrundelse for ændring af bestemmelse
Indehaver udøver for nuværende liberalt erhverv i forbindelse med sin forretning, som
det altid er tilladt. Anvendelsen kan opretholdes som eksisterende lovlig anvendelse,
men for at understøtte lokalplanens karakter som centerområde i en del af Herfølge
Bymidte ønskes anvendelsen liberalt erhverv tilføjet.
§ 5.4 Cykelparkering
Nuværende bestemmelse
Der skal etableres overdækket cykelparkering ved indgangen til dagligvarebutikken med
plads til minimum 30 cykler.
Der skal etableres cykelparkering på egen grund ud mod Billesborgvej ved indgangen til
boligerne med plads til minimum 2 cykler pr. bolig.
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Forslag til ny bestemmelse
Der skal etableres samlede områder nær indgange til cykelparkering svarende til
1 cykel pr. 100 m² butik og service og 2 cykler pr. bolig.
Ved dagligvarebutikken skal cykelparkering etableres overdækket.
Begrundelse for ændring af bestemmelse
Det nuværende antal cykelparkeringspladser svarer til en norm på 1 plads pr. 50 m²
butik, hvilket vurderes at være i overkanten.
Dansk Cyklistforbund udgav i 2007 en cykelparkeringshåndbog og heri anbefales en
standardnorm på 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² butik.
1 plads pr. 100 m² butik vil for den nye dagligbutiks vedkommende betyde, at der skal
etableres mindst 15 pladser, hvilket vurderes at være i overensstemmelse med det
reelle behov. Det foreslås derfor at følge Dansk Cyklistforbunds standardnorm.
Endvidere foreslås det at udvide normen til at omfatte butikker generelt og service,
samt at omformulere placeringen af cykelparkering til at være nær indgange, så
parkeringen spredes generelt i lokalplanområdet og etableres ved både ny
dagligvarebutik, eksisterende bager og boliger.
§ 5.5 Renovation
Nuværende bestemmelse
Der skal udlægges areal til renovation som vist på kortbilag 2. Miljøstation for boliger
inden for byggefelt A skal placeres inden for arealet.
Forslag til ny bestemmelse
For boligerne inden for byggefelt A gælder det, at der skal udlægges areal til renovation
i princippet som vist på kortbilag 2.
Begrundelse for ændring af bestemmelse
Det vurderes ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at fastlåse placeringen for
en miljøstation til boligerne, da der er sandsynlighed for, at en anden placering viser sig
mere velegnet.
Endvidere er det med den nuværende ordlyd ikke klart, om der er tale om areal til
renovation for både boliger og butik, eller om det kun er forbeholdt boligerne.
Renovation til butikken ønskes placeret i tilknytning til vareleveringsarealet, som skjules
bag en halvmur.
Generel henvisning til kortbilag 2
For §§ 3.2 (byggefelter), 5.2 (stiforbindelse), 6.1 (byggefelter) og 7.1 (randbebyggelse)
gælder det, som beskrevet ovenfor i § 5.5, at der ønskes tilføjet ”i princippet som” ved
henvisning til kortbilag 2. Tilføjelsen ønskes ændret af samme begrundelse som nævnt
ovenfor, nemlig at der bør være lidt fleksibilitet i forhold til placering af byggefelter,
stiforbindelse m.v..
§ 6.3 Bygningshøjde
Nuværende bestemmelse
Byggefelt B
Bygninger må opføres i max. 1,5 etage i max. 8,5 meters højde målt fra terræn.
Forslag til ny bestemmelse

Bygninger må opføres i max. 1,5 etage i max. 8,5 meters højde målt fra terræn.
Se dog § 7.2 om genopførelse.
Begrundelse for ændring af bestemmelse
Ifølge § 7.2 skal der, såfremt den eksisterende bygning nedrives, opføres en ny bygning i
samme volumen som den eksisterende.
Dette understøtter ikke § 6.3, hvis ordlyd er, at bebyggelse må opføres i max. 8,5
meters højde.
Det foreslås at indsætte en henvisning til § 7.2, så hensigten om genopførelse
understreges.
§ 7.4 Udendørs opholdsarealer
Nuværende bestemmelse
Der skal etableres udendørs opholdsmulighed i forbindelse med personalefacilliteter til
dagligvarebutikken i førstesalshøjde ud mod Billesborgvej og/eller ud mod
parkeringspladsen som i princippet vist på kortbilag 2.
Forslag til ny bestemmelse
Der skal etableres udendørs opholdsmulighed i forbindelse med personalefacilliteter til
dagligvarebutikken i førstesalshøjde ud mod parkeringspladsen som i princippet vist på
kortbilag 2.
Begrundelse for ændring af bestemmelse
Ordlyden er formuleret undervejs i processen, hvor der var krav om, at bebyggelsen
skulle udføres som en 2 etages bygning med fladt tag, dvs. et mere moderne udtryk.
Bebyggelsens omfang er nu reguleret til at skulle opføres i 1-2 etager med sadeltag og
dermed et mere klassisk arkitektonisk udtryk.
Det vurderes, at en tilbagetrukket facade på 1. sal vil harmonere dårligt med det
arkitektoniske udtryk, hvorfor det udendørs opholdsareal ønskes begrænset til at
etableres ud mod parkeringspladsen. Endvidere er facaden mod Billesborgvej
nordvendt, hvorfor et sydvendt opholdsareal mod parkeringspladsen vil være mere
attraktivt.
§ 7.5 Facadeudtryk
Nuværende bestemmelse
Facaden mod Billesborgvej skal udføres med partier af perforeret teglstenfacade eller
vinduespartier, således at trappeopgangen med adgang til boligerne understreges i
facaden. Partierne skal være gennemgående i hele opgangens bredde.
Forslag til ny bestemmelse
Facaden mod Billesborgvej skal ved indgangen til 1. sal udføres med et vinduesparti,
således at der skabes en åbenhed i facaden.
Begrundelse for ændring af bestemmelse
Ordlyden er formuleret undervejs i processen, hvor der var krav om, at bebyggelsen
skulle udføres som en 2 etages bygning med fladt tag, dvs. et mere moderne udtryk.
Bebyggelsens omfang er nu reguleret til at skulle opføres i 1-2 etager med sadeltag og
dermed et mere klassisk arkitektonisk udtryk.
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Det vurderes, at en gennemgående perforeret facade vil være i uoverensstemmelse
med det arkitektoniske ’klassiske’ udtryk, hvorfor reguleringen ønskes ændret. Facaden
kan fortsat udføres med et glasparti, så den ønskede åbenhed opretholdes.
§ 7.5 Facadeudtryk
Nuværende bestemmelse
For førstesalen gælder det, at mindst 1/2 af facaderne mod Vordingborgvej
og Billesborgvej skal udføres som vinduer i klart glas.
Forslag til ny bestemmelse
For førstesalen gælder det, at mindst 1/2 af facaden mod Vordingborgvej
Og mindst ¼ af facaden mod Billesborgvej skal udføres som vinduer i klart glas.
Begrundelse for ændring af bestemmelse
1. salen mod Billesborgvej skal, udover personalefaciliteter, indrettes med lager,
teknikrum osv. Vinduer med indkig til lager og teknik vurderes ikke at være attraktivt og
minimumskravet til vinduer ønskes derfor nedjusteret.
Netop dette forhold har tidligere været drøftet og aftalt med kommunen, hvorfor vi er
lidt uforstående for nuværende ordlyd.
§ 7.5 Klatreplanter og espalier
Nuværende bestemmelse
Der skal opsættes espalier på mindst 1/4 af facaderne mod Vordingborgvej og
Billesborgvej. Espalier skal dækkes med klatreplanter som vedbend – Hedera Helix
”Hesma” eller rådhusvin – parthenocissus tricuspidata.
Forslag til ny bestemmelse
Mindst ¼ af facaderne mod Vordingborgvej og Billesborgvej skal dækkes med
klatreplanter som Hedera Helix ’Hesma’, vedbend eller Arthenocissus tricuspidata,
rådhusvin. Der kan opsættes et diskret espalier som styrer planternes vækst og retning.
Begrundelse for ændring af bestemmelse
Formålet med bestemmelsen er, at facaderne gives et grønt udtryk. Bestemmelsen
foreslås derfor omformuleret, så klatreplanterne fremhæves først i bestemmelsen og
fastholdes som et krav, men at espalier kun reguleres som en mulighed med et ’kan’. De
nævnte sorter er selvhæftende klatreplanter, hvorfor de ikke behøver et espalier at
vokse op af.
§ 7.6 Tagmaterialer
Nuværende bestemmelse
Byggefelt A og B
Tage skal fremstå i røde eller sorte tagsten, naturskifer eller zink.
Forslag til ny bestemmelse
Byggefelt A og B
Tage skal fremstå i røde eller sorte tagsten, naturskifer eller zink.
Flade tage kan endvidere udføres med tagpap eller folie.
Begrundelse for ændring af bestemmelse
De nuværende tagmaterialer er ikke velegnede til flade tage, som der gives mulighed
for jf. § 7.1 og § 7.2. Bestemmelsen foreslås derfor udvidet, så flade tage kan udføres
med materialer, der er egnede til den type tage.
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§ 8.3 Hegn
Nuværende bestemmelse
Der skal opsættes hegn langs lokalplanområdets østlige grænse som i princippet vist på
kortbilag 2. Hegnet skal udføres som mur, plankeværk eller lignende hegn med en
lukket karakter. Hegnet skal fungere som afskærmning for parcelhusbebyggelsen øst for
lokalplanområdet. Hegnet skal være 1,8 meter højt, således at det skærmer mod støj og
lys fra dagligvarebutikkens parkeringsplads.
Forslag til ny bestemmelse
Der skal opsættes hegn langs lokalplanområdets østlige grænse som i princippet vist på
kortbilag 2. Hegnet skal udføres som mur, plankeværk eller lignende hegn med en
lukket karakter. Hegnet skal fungere som afskærmning for parcelhusbebyggelsen øst for
lokalplanområdet. Hegnet skal maks. være 1,8 meter højt, således at det skærmer mod
støj og lys fra dagligvarebutikkens parkeringsplads.
Begrundelse for ændring af bestemmelse
Stiforbindelsen er ved lokalplanens udarbejdelse omkranset af 2 hække på ca. 2 m.
Forbindelsen fremstår ifølge de lokalkendte utryg og ikke særlig attraktiv at benytte.
Vi har forståelse for, at det ønskes at afskærme nabobebyggelserne for lysgener. Dog
vurderes de primære lysgener at være fra billygter, som har en forholdsvis lav lyskegle,
dvs. mindre end 1,8 m.
Dagligvarekæden har oplyst, at alle deres anlæg overholder de gældende støjgrænser.
Det vurderes således at være biler, der vil bidrage med støj, ikke virksomheder.
Samlet set ønskes det at etablere en stiforbindelse, som er tryg og sikker at færdes på
og et højt hegn på 1,8 m vil være i strid med dette. Det ønskes derfor, at der tilføjes et
’maks.’ i bestemmelsen, så der er mulighed for at etablere et lavere hegn, såfremt lysog støjpåvirkningen tillader dette.
§ 9.5 Inventar
Nuværende bestemmelse
Vinduer og døre må ikke helt eller delvis blændes ved tilklæbning, overmaling,
opsætning af reklamer og skilte, opstilling af inventar og oplag eller lignende.
Forslag til ny bestemmelse
Vinduer og døre må ikke helt eller delvis blændes ved tilklæbning, overmaling,
opsætning af reklamer og skilte eller lignende.
Begrundelse for ændring af bestemmelse
Da lokalplanen giver mulighed for anvendelse til butiksformål bør øvrige bestemmelser
fx vedr. inventar imødekomme denne anvendelse.
Den eksisterende bager skal have mulighed for fortsat at opstille inventar til brug for
udstillingsvindue med brød og kager, ligesom den nye dagligvarebutik skal have
mulighed for at opstille varer ved indgangspartiet mv. som det normalt ses i
dagligvarebutikker.
Opstilling af inventar og oplag ønskes derfor fjernet som forbud.
Kortbilag 2
Nuværende kortbilag
Byggefelt A
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Bebyggelse skal jf. § 6.1 opføres inden for byggefelter som vist på kortbilag 2. I byggefelt
A kan der jf. § 3.1 opføres en dagligvarebutik på op til 1.500 m² og jf. § 3.2 kan
førstesalen anvendes til personalefaciliteter og kontor.
Byggefeltet og arealet reserveret til personalefaciliteter vist på kortbilag 2 rummer dog
kun et samlet areal på ca. 1.440 m².
Forslag til nyt kortbilag 2
Byggefeltet og areal til personalefaciliteter skal udlægges i overensstemmelse med
bestemmelserne, som henviser til butikkens anvendelse og bruttoetageareal.
Det foreslås derfor at udvide arealet på 1. sal i overensstemmelse med nedenstående
forslag til nyt kortbilag 2, så der opnås et areal på ca. 1.500 m².

Nuværende kortbilag 2

Forslag til nyt kortbilag 2

Det samlede arkitektoniske udtryk vil endvidere fremstå mere harmonisk og i tråd med
den eksisterende byggeskik i området, hvis 1. salen kan bygges sammen, da bygningen
set fra Billesborgvej i givet fald vil fremstå som en 2 etages bygning med sadeltag og
ikke to ”knopskydninger”. Sidst, men ikke mindst, vil én samlet 1. sal bedre kunne
indrettes til de anvendelser, som lokalplanen giver mulighed for. Dvs. at der kan
indrettes en fælles trappeopgang, bedre udnyttelse af de skæve vinkler mv.
Vi håber, at Køge Kommune vil se positivt på ovenstående ændringsforslag og ser frem
til behandlingen af høringssvaret samt den videre proces.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen

Mette Fuglkjær Hansen
Projektleder
Arkitekt Cand. Arch.
Byplan & Landskab
Direkte tlf.: +45 7024 2138
Mobil: +45 3168 7741
Mail: mfh@aarstiderne.dk
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Maria Sofie Rasmussen
Byggesagsbehandler
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 68 14
maria.sofie.rasmussen@koege.dk
www.koege.dk
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Sendt: 19. marts 2018 08:46
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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
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Hejsa
Efter mødet på biblioteket den 13. Marts, har jeg lige et par spørgsmål.
Bliver der en eller anden form for afskærmning ved Aldi' s returvare, bare så vi slipper for det svineri
som der er ved fakta som burde have et højt hegn så alle ikke kan rende med deres ting og sprede
dem over området ?
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Bliver der ordentlig med plads, så chaufføren kan komme til at læsse af, så ham ikke skal bakke ind
ude fra Vordingborgvej ?
Lastbilparkeringen bliver jo nedlagt, kunne man evt. Lave en ny på den store p plads overe ved
holmebækskolen. Den første del kunne jo god laves om til det.
Dette var bare lige nogle tanker.
Venligs
Susi Nielsen
Havrevænget 21
4681 Herfølge

Lastbil

Sendt fra min iPad

2

Spørgsmål, bemærkninger og indsigelser vedr. Lokalplan 1042 som fremsat af Køge Kommune,
offentlig fremlagt til d. 27. Marts 2018.

Vi ønsker at se Køge Kommune, og Herfølge i særdeleshed, udvikle sig positivt i overensstemmelse
med borgernes og Køge Kommunes ønsker og visioner indenfor ”mulighedernes kunst”.
Vi modtager Lokalplan 1042 positivt men har følgende indsigelser, bemærkninger og spørgsmål til
lokalplanen i sin nuværende form.

INDSIGELSER












Vi ønsker at gøre indsigelse mod at der, i opførelsen af byggeriet i Lokalplan 1042, benyttes
pilotering, spunsning og andre byggeteknikker, som det er set ved andre byggeprojekter i
kommunen har haft skadelig virkning for privatboliger i nærheden.
Vi foreslår at det implementeres i Lokalplan 1042 eller i direktiver om byggeri at der benyttes
byggeteknik som ikke historisk har skadet omkringliggende boliger.

Vi ønsker at gøre indsigelse mod at den tidligere vedtagne Herfølge Bydelsplan eventuelt ikke
tilgodeses og fuldbyrdes i varslet tidshorisont på baggrund af at denne Lokalplan 1042 udvider
og cementerer den nuværende Herfølge Bymidte. Når man udvider Herfølge Bymidte med flere
butikker er det spørgsmålet om ikke det vil have betydning for opfølgningen af den vedtagne
Bydelsplan med opførelsen af et stationsnært butikscenter i forhold til planlovens og
fingerplanens begrænsninger og hensigter. Ligeledes vil en kommende fuldbyrdelse af Herfølge
Bydelsplan give anledning til bekymring om den, i Lokalplan 1042, planlagte dagligvarebutiks
lokaler, vil have nogen funktion fremadrettet, såfremt dagligvarebutikken vælger at flytte til et
kommende stationsnært center.
Vi foreslår at man fortsat fastholder fuldbyrdelsen af Herfølge Bydelsplan og at det
implementeres i Lokalplan 1042 at der, fra Køge Kommunes side, sikres en fremtidig brug af
den, i Lokalplan 1042, planlagte dagligvarebutik til andre formål, såfremt den kommende
dagligvarebutik senere vælger at flytte til det kommende stationsnære center.

Vi ønsker at gøre indsigelse mod at miste sigtelinier samt miste naturligt lysindfald fra vest og
nord og derimellem. Når man ændrer byggehøjden for lokalplanområdet fra 8,5 meter, dog op
til 11 m mod Billesborgvej, til 12,5 meter, vil parcelhusbebyggelsen øst for lokalplanområdet
miste alle sigtelinier samt miste naturligt lysindfald fra vest og nord og derimellem. Vi, som er
en del af parcelhusbebyggelsen øst for lokalplanområdet, ønsker at sigteliner bevares i større
omfang end det planlagte.
Vi foreslår at det implementeres i Lokalplan 1042 at gøre byggehøjden lavere.
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Vi ønsker at gøre indsigelse mod at det støjdæmpende hegn med beplantning øst for
Lokalplanområde 1042 lige præcis foran vores matrikel 15cy har en afbrydelse svarende til at
vores matrikel ikke støjdæmpes eller skærmes for syns- og lugtgener m.m.
Vi foreslår at det implementeres i Lokalplan 1042 at det støjdæmpende beplantede hegn
videreføres hele vejen fra Elmevej til nordsiden af matrikel 15k og at stien føres på vestsiden af
dette hegn.

Vi ønsker at gøre indsigelse mod at Kastanievænget bliver brugt til strøtrafik. Kastanievænget
er i særlig grad sårbar for strøtrafik og parkering af uvedkommende trafik, som det har været
set ved enkelte lejligheder under byens fodbold arrangementer. Det er en blind vej og vejen er
ganske smal. Ved parkering uden omtanke er beboere på Kastanievænget forhindret kørsel
med personvogne væk fra Kastanievænget.
Vi foreslår derfor at det implementeres i Lokalplan 1042 at man sikrer at kunder og beboere til
det nye byggeri ikke forårsager forøget strøtrafik og parkering på Kastanievænget ved at
Elmevej lukkes ved vestsiden af Kastanievænget.

Vi ønsker at gøre indsigelse mod at miste muligheden for at tage indkørsler i matrikel numrene
15cy, 15ds og 15gr til hjælp ved vending af personbil. Som det er nu, er det en nødvendighed
for de af Kastanievængets beboere der gør brug af den snævre vendeplads på Kastanievænget
at tage indkørsler i matrikel numrene 15cy, 15ds og 15gr til hjælp ved vending af personbil for
at undgå at skulle enten bakke ind eller bakke ud af hele Kastanievængets længde. Især ved
leverancer med lastbil eller større varevogne skaber dette væsentlige problemer.
Vi forslår derfor at det implementeres i Lokalplan 1042 at vendeplads på Kastanievænget gøres
større mod vest ved at gøre lokalplansområdet mindre.

BEMÆRKNINGER



Vi vil gerne bemærke at der bør skærmes af for byggeriet i selve opførelses fasen på en måde
så Kastanievænget, og dets beboere, påvirkes så lidt som muligt af byggeaffald, støv og andre
gener af selve byggeriet.



Vi vil gerne bemærke at håndværkere, entreprenører og andre fagpersoner knyttet til
byggeprojektet, bør anvende trafikal adgang til byggeriet i byggefasen på en måde som ikke
belaster Elmevej og Kastanievænget.



Vi vil gerne bemærke at servitutter vedrørende fast hegn og højde på hegn mod offentlig vej
samt byggehøjde, tag vinkel og første sal m.m. for ejendomme øst for lokalplanområdet og
specifikt for vores ejendom med matr. nr. 15cy, efter færdiggørelse af byggeriet i lokalplan
1042, nu må anses for forskelsbehandlende og forældede og derfor gerne ses ophævet fra
myndigheds side.
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Vi vil gerne bemærke at dagligvarebutikkens, den udvidede bagerbutiks samt de nye
beboelsesejendommes affaldsordninger og/eller miljøstationer bør være sikret på særlig vis
mod skadedyr, lugtgener, synsmæssige gener og væsentlig miljøpåvirkning for ejendomme øst
for lokalplanområdet og for lokalområdet generelt.



Vi vil gerne bemærke at gadebelysning på Kastanievænget ønskes bevaret.



Der har tidligere været rottebekæmpelse på den vestlige side af Kastanievænget. Vi vil gerne
bemærke at kloakering til det planlagte byggeri, omend byggeriet bliver separatkloakeret, skal
planlægges således at det ikke vil kunne afstedkomme nye rotteproblemer i eksisterende
kloakering for ejendomme øst for lokalplanområdet.

SPØRGSMÅL



Hvor vil lastbiler, der hidtil har parkeret på Køge Kommunes vejareal 7000u i den sydlige del af
lokalplans området, henvises til at parkere fremadrettet?



Vil "Hans Madsens Undergang" - stien under Vordingborgvej til Gammel Søllerupvej - bevares
som den er eller skal der foretages ændringer?



I forslag til lokalplan 1042 nævnes Billesborgvej 1, Billesborgvej 3 og Billesborgvej 5. Hvad har
disse bygninger at gøre med lokalplan 1042?



Hvordan vil man sikre at den nye dagligvarebutik ikke giver anledning til at folk med
drikfældighed samles og sidder og drikker og er til gene?



Vejarealet 7000p som nævnes i teksten i forslag til lokalplan 1042 er ikke synlige i kortbilag 1
eller kortbilag 2 som der henvises til. Hvor ligger vejareal 7000p?



Hvilken sammenhæng er der mellem det planlagte butiksareal og en dokumenteret
befolkningstilvækst? Når man i tidligere lokalplan for området havde berammet 400m2 og nu
5

planlægger 1500 m2 butiksareal, betyder det så at befolkningstilvæksten er anslået mere end
tre gange større med så få års forskel?

Med venlig hilsen
Michaela & Lars Holst
Kastanievænget 6
4681 Herfølge
lars800gs@gmail.com

Michaela & Lars Holst • Kastanievænget 6• 4681 • Herfølge • lars800gs@gmail.com
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Høringssvar fra bestyrelsen på Herfølge Skole,
vedr. opførelse af supermarked ved Billesborgvej og Vordingborgvej, 4681 Herfølge
Nærværende høringssvar bringer input fra forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen på Herfølge
Skole. Vores høringssvar fokuserer på hhv. den periode, hvor det nye supermarked opføres, og på perioden
efter opførslen.
1. Opførelse af nyt supermarked.
a. I perioden hvor de nuværende bygninger nedrives, og byggematerialer køres til pladsen,
beder skolen om, at trafik til og fra området foretages via Vordingborgvej, ikke
Billesborgvej, som mange bløde trafikanter anvender.
b. I samme periode beder skolen om, at der foranstaltes støjværn, således at skolens
undervisnings- og arbejdsmiljø ikke påvirkes negativt af støj fra nedbrydning og byggeri.
2. Når supermarkedet er etableret
a. Der ses et udtalt behov for at etablere stier, så de +500 elever og medarbejdere der
ankommer til skolen hver dag, har en sikker skolevej. Et par eksempler på de trafikale
forhold, der præger området:
i. Lastbil bakker kl. 07:56 på tværs af de blot 15 meter cykelsti, der er fra
Vordingborgvej ned ad Billesborgvej.
ii. Lastbil med hænger bakker kl. 07:50 fra Fakta til Super Brugsen. I den forkerte
vejbane. Uden at respektere skolepatruljen og fodgængerfeltet.
b. Det bør overvejes, om der skal være indkørselsforbud på Billesborgvej for biler +3.500 kg i
tidsrummet 07:40 – 08:10. Det vil alt andet lige gøre, at flere forældre vil lade deres børn
gå eller cykle i skole, hvilket igen vil medvirke til en bedret trafiksikkerhed.
Supplerende bemærkninger:
Vi vil samtidig gerne gøre opmærksom på, at cykelstien, der kobler Herfølge by til Billesborgskolen ikke er
ført igennem op ad Billesborgvej til Vordingborgvej, hvilket ellers kunne have højnet sikkerheden for
endnu flere skolebørn, nemlig Herfølge Skoles børn. Det er stadig her, flertallet af Herfølges børn går i
skole.
Ligeledes er forbedringen af Tessebøllevej heller ikke ført til ende, således at stykket mellem
Møllebækvej og Billesborgvej fortsat byder på farlige situationer for cyklende skolebørn på vej til Herfølge
Skole.
2.a.i

2.a.ii.
1

3

2
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Herfølge den 22/3 2018.
Høringssvar vedr. Lokalplanforslag 1042.
Omhandlende dagligvarebutik og boliger på hjørnet af Vordingborgvej og Billesborgvej i Herfølge.
Vi har med stor interesse fulgt arbejdet med lokalplansforslag 1042 foreløbigt afsluttende med kommunens
offentlige møde den 13. marts på Herfølge Bibliotek.
Overordnet set er vi meget tilfredse med det kommunale udspil, som vi oplever nuanceret og afvejet i
forhold til de muligheder og problemer projektet indebærer.
Borgerforeningen har aldrig været tilhænger af en placering af et supermarked på dette hjørne, men vi byder
naturligvis den nye dagligvarebutik velkommen.
For borgerforeningen har det især været det bygningsæstetiske og de trafikale forhold, der har været vores
fokus.
Den skitserede bygning, der nu foreligger, og som kommunen har anvist, er betydelig bedre end det
oprindelige forslag. Det skal dog nævnes, at den oprindelige ide var, at butikker skulle vende ”ansigtet” mod
Billesborgvej. Jvf. Den håbløse FAKTA løsning.
De trafikale forhold har været genstand for mange diskussioner både i borgerforeningen og i lokalsamfundet
i øvrigt.
Det er ud- og indkørselsforholdene til og fra lokalplansområdet, der har været til debat.
Vi anser det for vores opgave at arbejde for en tryg og sikker trafikløsning for butikkens brugere og ikke
mindst de omkringliggende beboere og den nærliggende skole.
•
•
•

Derfor anbefaler vi I denne sammenhæng en total lukning af biltrafik inkl. varetransport mod
Billesborgvej.
Vi støtter forslaget om en ud- og indkørsel fra Vordingborgvej til planområdet.
Vedr. Elmevej har beboerne her været meget bekymrede for den trafikale løsning. Den bekymring
deler vi. Derfor kan en løsning være en lukning af Elmevej for gennemkørende trafik. Det kan ske
ved en ”spærring” af trafikken ved Kastanievænget før ”skolestien”. I denne sammenhæng skal der
naturligvis medtænkes en samlet vurdering af de trafikmæssige konsekvenser for det
omkringliggende villakvarter i øvrigt.

Som en sandsynlig konsekvens af etableringen af det nye Aldi-supermarked vil vi henlede opmærksomheden
på Holmebæk området.
Vi ser med bekymring på, at åbningen af det nye Aldi-supermarked kan resultere i, at den eksisterende Aldi i
Holmebæk bliver lukket. Det vil påvirke mange borgere, der er helt eller delvist afhængige af at kunne
foretage deres daglige indkøb i nærmiljøet. Vi vil derfor anmode om, at lokalplanen for butiksområdet i
Holmebæk revurderes med henblik på at skabe en attraktiv mulighed for etableringen af en ny
dagligvarebutik.

Med venlig hilsen
Hans Christian Andersen.
Formand for Herfølge Borgerforening.
Herfølge Borgerforening
v/ Hans Christian Andersen
Åhmansvej 20
Tlf. 56 27 46 37
4681 Herfølge.
e-mail.: formand@herfoelgeborger.dk
www.herfoelgeborger.dk

Køge Kommune
Att.: Teknik og miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge

Herfølge, den 27. marts 2018

Høringssvar til Forslag til Lokalplan 1042, Dagligvarebutik og boliger i Herfølge Bymidte
Indledningsvist vil vi gerne udtrykke vores glæde over, at vi nu endelig nærmer os målet! Det har
været en meget lang proces, som har fyldt os med store frustrationer og betragtelige
omkostninger, ligesom den også har trukket store veksler på lokalsamfundet. Vi imødeser derfor
en nu hurtig behandling, så alle kan komme videre.
Vi har som blivende part på grunden indsendt høringssvar i samarbejde med projektudvikleren og
Årstiderne Arkitekter. Vi ønsker dog også at indsende vores eget høringssvar, hvori vi vil forsøge at
belyse hvordan hverdagen for en større virksomhed som vores fungerer i det nuværende miljø, for
derved at kunne være med til at sætte rammen for, hvilke udfordringer vi ser for den foreliggende
lokalplan.
Kort om Hammershus Bageri
Hammerhus Bageri har 100 års jubilæum i 2019, og har således været med til at danne rammen og
en naturlig del af centrum for Herfølges borgere igennem alle disse år. Bageriet har udviklet sig
igennem tiden, til nu at være et større bageri, vi har 45-50 personer ansat, dækkende over
butikspiger fra 14-15 års alderen, senior chauffører og butiksdamer, 6 lærlinge (heraf to
voksenlærlinge), 3 flygtninge og så alle de andre. Vi leverer det daglige brød til i alt 10 butikker
fordelt over en stor del af Stevns og Sydsjælland, samt vores egne to butikker, henholdsvis på
matriklen i Herfølge og vores cafe i Brogade.
Vi har igennem årene udvidet og udviklet bageriet, og vi er ved at sprænge rammerne for
produktion i vores lokaler som de er nu, og den forestående lokalplan er således nødvendig for, at
vi fortsat kan holde og måske skabe alle disse arbejdspladser.

Trafikken omkring Hammershus Bageri
Vi har igennem hele dette projekt taget del i debatten og arbejdet med at få lavet den rigtige
trafikløsning for området. Trafiksituationen fylder rigtig meget i denne debat og sikkerheden for
byens borgere og skolebørn når de færdes og sådan skal det også være, men det holder ikke helt.
Det er nødvendigt at vi også har fokus på, at der er en hverdag der skal drives af både bageri og
kommende supermarked.
Vi har i forvejen to supermarkeder i byen, men vi vil i den forbindelse undlade at bringe Fakta på
banen (det er der så mange andre der bliver ved med at gøre), men i stedet vil vi bringe
SuperBrugsen på banen. Vi har en dejlig SuperBrugs i byen. Den er en del af byens samlingssted,
mange mødes over køledisken, og af disse kommer mange kørende hertil. Samtidig får
SuperBrugsen leveret varer af indtil flere lastbiler dagligt. Og slutteligt, så fungerer SuperBrugsens
parkeringsplads som skolevej for rigtig mange af de børn, der kommer cyklende til skolen. Denne
sameksistens mellem biler, lastbiler og skolebørn lader til at fungere.
Ved den ny Aldi grund, vil der ikke være den samme sameksistens. For det første vil skolebørnene
blive ledt af stier bag om parkeringsarealet, så det kommer slet ikke ind hvor der kører
biler/lastbiler. For det andet, så får Aldi leveret varer centralt fra, så der vil komme ca. 7 leveringer
om ugen, hvilket er en brøkdel af de leverancer der kommer til SuperBrugsen. Bagerens leverancer
er der allerede, så de kommer ikke til at fylde mere i bybilledet. Slutteligt så bliver
lastbilsparkeringspladserne på Elmevej nedlagt, hvorved henved 4-5 lastbilers ind og udkørsel på
Elmevej fjernes, så netto bliver der en stærkt reduceret lastbilstrafik i området, på trods af at der
bliver bygget et supermarked. Alt i alt så vil skolebørnene altså få en betragteligt sikrere vej til
skole, hvis de benytter denne nye vej, end den de benytter sig af nu, og det oveni købet selvom
der ville være 3 ind- og udkørsler.
Hele denne trafikafvikling er blevet beskrevet, gennemarbejdet, revideret og oven i købet
godkendt af politiet. På trods af dette, og hele processen op til at forslaget blev udarbejdet, blev
det i en sidste snæver vending besluttet at sende lokalplanen til høring med kun 1 adgangsvej,
nemlig den ved Vordingborgvej.
Dette må vi på det kraftigste protestere i mod. Hvis en af fagfolk udarbejdet og revideret
trafiksikkerhedsrapport ikke mener at 3 adgangsveje giver anledning til bekymring, så bør det vel
heller ikke give anledning til bekymring hos vores lokale politikere?
Vi vil derfor opfordre til, at det revurderes, hvorvidt der kan findes løsninger, der tager højde for
følelserne omkring dette, men også tager højde for fagligheden omkring dette. Det er ved flere
lejligheder for eksempel blevet foreslået, at Elmevej lukkes ved Kastanievænget for trafik enten i
den ene eller begge retninger. Dette kunne være en af løsningerne for at sikre en fornuftig
trafikafvikling, som også tager højde for det følelsesmæssige i problemstillingen. Hvis man laver en
løsning hvor det kun er tilladt at køre ind på supermarkedsgrunden fra Elmevej, men ikke ud igen,
så vil dette også være med til at regulere trafikken på en hensigtsmæssig måde. Vi har fået

refereret fra beboermøde fra Elmevej, at dette også kunne være en løsning, som ville fungere for
dem.
Som vi ser det, vil en manglende indkørsel til supermarkedsgrunden fra Elmevej
tværtimod medføre, at alle vareleverancer til bageriet så fremover vil benytte Elmevej som
udkørsel fra området, idet de i modsat fald ikke vil kunne komme væk fra bageriet igen. Endvidere
undrer det os, at kommunen nu lægger op til en løsning, hvor lastbiler skal krydse et fortov (!) for
at kunne levere varer. Denne løsning var alle stik modstandere af under hele processen, men da
var planen jo naturligvis også en indkørsel fra Elmevej.
Facadeudtryk, skiltning, liberalt erhverv m.v.
Vi har læst på de i lokalplanen indarbejdede begrænsninger omkring varer i vinduet, skiltning,
klæb på vinduer m.v. I den forbindelse vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at vi som
bagerbutik egentlig ser det lidt som vores ret at have brød m.v. til skue i vinduet. Dette vil vi gerne
sikre, at I tager hensyn til i den endelige lokalplan.
Endvidere har vi på nogle vinduer klæb på, da dette sikrer mod stærk sollys ind i
produktionslokalerne, til gene for både personale og produkter. Vi mener ikke at dette er i et
omfang, der kan være til gene for nogen, ej heller for de forbipasserende. Dette vil vi gerne sikre,
at I tager hensyn til i den endelige lokalplan.
Skiltning på vores ejendom består af opsatte facadebogstaver og logoer samt ”A-skilte” eller
tilsvarende ved vejen. Vi vurderer ikke at disse omfattes af nogen begrænsninger i lokalplanen
som den foreligger. Vi mener ikke at vores skiltning er i et omfang, der kan være til gene for
nogen, ej heller for de forbipasserende. Dette vil vi gerne sikre, at I tager hensyn til i den endelige
lokalplan.
Endeligt skal det bemærkes, at den ene lejer af lejligheden på førstesalen driver liberalt erhverv fra
sin hjemmeadresse. Dette vil vi gerne sikre, at I tager hensyn til i den endelige lokalplan.
Afslutning
Vi imødeser en snarlig færdig, gennemtænkt og godkendt lokalplan, hvori de nødvendige
adgangsveje jf. den reviderede trafiksikkerhedsrapport fremgår, så vi endelig kan komme videre i
processen.
Vi står altid til rådighed for supplerende kommentarer, spørgsmål og rundvisning på ejendommen,
såfremt I måtte have lyst til dette.
Med venlig hilsen

Lars Deleuran
På vegne af Hammershus Bageri ApS

