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Redegørelse
Lokalplan 1042
Dagligvarebutik og boliger i Herfølge Bymidte

Lokalplanens formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af en
dagligvarebutik med boliger på førstesalen samt udvidelse af en
eksisterende forretning.
Køge Kommune har haft dialog med en dagligvarekæde, som ønsker at opføre en dagligvarebutik på 1.500 m2 på hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej i Herfølge Bymidte.
Herfølge Bymidte er behandlet i Planstrategi for Herfølge Bykerne
samt Herfølge Bydelsplan, som indeholder visioner for Herfølge,
herunder for byliv og detailhandel. I planerne formuleres ønske om
at synliggøre Herfølge Bymidte (bl.a. med en markant bebyggelse
på hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej).
Der skal etableres boliger på førstesalen ovenover daglivarebutikken. På den måde sikres en markant bygning samt aktivitet efter
dagligvarebutikkens lukketid.
Lokalplanområdet er omfattet af den gældende rammelokalplan
5-13 for Herfølge omkring Billesborgvej. En dagligvarebutik på
1.500 m2 med boliger på førstesalen kan ikke lade sig gøre efter
den gældende rammelokalplan, hvorfor der er udarbejdet forslag
til en ny lokalplan.
Den eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet planlægges nedrevet med undtagelse af en bagerforretning. Ejer af forretningen ønsker mulighed for at udvide, hvorfor ejendommen er
taget med i lokalplanen.
I den sydlige del af lokalplanområdet findes en parkeringsplads
med plads til fire lastbiler på et areal ejet af Køge Kommune. Dagligvarekæden ønsker at etablere kundeparkering samt overkørsel
fra Elmevej på arealet.
Mulighederne indeholdt i lokalplanen er i overensstemmelse med
Kommuneplan 2013, i hvilken lokalplanområdet er udlagt til centerområde med mulighed for bl.a. butikker, boliger og servicevirksomhed.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er på ca. 7.500 m2 og ligger i Herfølge Bymidte
på hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej. Området ligger i
byzone og omfatter ejendommene Billesborgvej 1,3,4,5 og 6 samt
ejendommen Vordingborgvej 115.
Lokalplanområdet er afgrænset af Billesborgvej mod nord, Kastanievænget mod øst, Elmevej mod syd og Vordingborgvej mod
vest. Der er overkørsel til lokalplanområdet fra Vordingborgvej og
Billesborgvej.
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Muligheder indeholdt i lokalplanen set
fra Vordingborgvej mod nord

Muligheder indeholdt i lokalplanen set
fra Vordingborgborgvej mod sydøst

Muligheder indeholdt i lokalplanen set
fra Billesborgvej mod sydvest
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Syd og øst for lokalplanområdet ligger parcelhusbebyggelse i 1-1½
etage. Langs Billesborgvej ligger to dagligvarebutikker (den ene
på naboejendommen øst for lokalplanområdet), Herfølge Skole,
Herfølge Bibliotek samt mindre butikker og serviceerhverv. Langs
Vordingborgvej ligger villabebyggelse i 1½-2½ etage. Bebyggelsen
er orienteret mod Vordingborgvej og flere steder ses små butikker
og serviceerhverv i stueetagen.
Lokalplanområdet rummer i dag fem en-familieshuse i 1 etage,
en bygning med småerhverv i 2 etager samt en bagerforretning.
Lokalplanområdet rummer desuden et offentligt p-areal med lastbilsparkering.
Der er stiforbindelse gennem den nordlige del af lokalplanområdet.
Stien forbinder Elmevej med Billesborgvej via Kastanjevænget.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger lokalplanområdet til detailhandel med mulighed for en dagligvarebutik samt boligformål og servicevirksomhed.
Lokalplanområdet er omfattet af Planstrategi for Herfølge Bymidte
samt Herfølge Bydelsplan. I planerne formuleres ønsker om at
synliggøre Herfølges bymidte b.la. med en markant bebyggelse på
hjørnet af Billesborgvej og Vordingborvej.
Lokalplanen stiller krav om, at dagligvarebutikken udformes som
en randbygning langs Billesborgvej og Vordingborgvej. Bygningen skal udformes i 1-2 etager med symmetrisk sadeltag. På den
måde sikrer lokalplanen en markant bygning med et volumen og
udtryk, som modsvarer placeringen ved to af Herfølges hovedstrøg
samt ønskerne om synliggørelse af Herfølge Bymidte.
Lokalplanen stiller krav om, at dagligvarebutikkens facader, som i
stuetagen udføres overvejende uden vinduer udsmykkes med relief og begrønnes med klatreplanter som vendbend eller rådhusvin.
På den måde sikrer lokalplanen variation og liv i de relativt lukkede facader.
Lokalplanen stiller krav om at boliger på førstesalen ovenover dagligvarebutikken skal have indgang fra Billesborgvej. På den måde
skabes aktivitet omkring nedgangen til fodgængertunnelen under
Vordingborgvej, og boligernes ankomstareal adskilles fra dagligvarebutikkens ankomstarealer.
Lokalplanen stiller krav om etablering og udformning af et hegn
langs skel mod parcelhusbebyggelsen øst for lokalplanområdet.
Hegnet skal skærme nabobebyggelsen for lys- og støjgener fra
parkeringspladsen.
Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Køge Kommuneplan 2013
Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 5C01, som er
udlagt til centerområde med mulighed for butikker, servicevirksomhed, liberale erhverv, offentlige formål, mindre ikke-generende
fremstillingsvirksomhed samt boliger.
Inden for rammeområdet kan der planlægges for bebyggelse i op
til 2,5 etage med en bebyggelsesprocent på max. 50 og en bygningshøjde på op til 12,5 m.
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Inden for rammen er det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse til butikker fastsat til 4.000 m2.
Rammeområdet ligger inden for bymidten i Herfølge. Kommunen
kan frit fastlægge rammerne for nybyggeri til detailhandel i bymidter. Dagligvarebutikker må dog if. planloven ikke planlægges større
end 5.000 m² og udvalgsvarebutikker op til 2.000 m².
De muligheder, som er indeholdt i lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af den gældende rammelokalplan
5-13 for Herfølge omkring Billesborgvej samt den gældende lokalplan 8-02 for spillehaller.
Lokalplan 5-13 udlægger lokalplanområdet til bolig- og centerområde. Lokalplanen fastsætter en bebyggelsesprocent på 50.
Lokalplanen bestemmer, at bebyggelse må udføres i op til 8,5 m,
dog op til 11 m mod Billesborgvej. Lokalplanen bestemmer, at det
samlede butiksareal på den enkelte ejendom ikke må overstige
400 m2. Lokalplanen indeholder desuden bebyggelsesregulerende
bestemmelser om blandt andet taghældning, vinduer i tagflader,
materialer og skiltning. Samt bestemmelser om bevaringsværdige
bygninger og beplantninger.
En dagligvarebutik på 1.500 m2 med boliger på førstesalen kan
ikke lade sig gøre efter den gældende rammelokalplan, hvorfor der
er udarbejdet forslag til en ny lokalplan.
Ved endelig vedtagelse af lokalplan 1042 aflyses lokalplan 5-13 for
ejendomme indeholdt i lokalplan 1042.
Lokalplan 8-02 for spillerhaller er en rammelokalplan, som gælder
for centerområder i Køge Kommune. Lokalplanen regulerer anvendelsen til spillehaller med gevinstgivende spillemaskiner. Lokalplan
8-02 aflyses ikke ved endelig vedtagelse af lokalplan 1042.
Herfølge Bydelsplan og Planstrategi for Herfølge
I planstrategien for Herfølge Bykerne og Herfølge Bydelsplan er
foreslået en samlet randbebyggelse i 2-3 etager på hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej. Hensigten er, at bebyggelsen skal
understrege bymidten i Herfølge, som i dag udgøres af den vestlige del af Billesborgvej og forretningsstrøget langs Vordingborgvej.
Det foreslås desuden, at Billesborgvej og Vordingborgvej gives en
ny bymæssig udformning med bl.a. brede fortov, allébeplantning
og ny belægning og belysning.
Nord for lokalplanområdet på modsat side af Billesborgvej ligger
Herfølge Skole. Skolen er ikke synlig fra Billesborgvej, da der står
et bånd af tæt beplantning i skel omkring skolen. Det er forslået,
at beplantningen udtyndes, og at skolens udearealer kommer til at
fungere som bypark.
Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.
Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger mere end 3 km fra kysten uden for kyst-
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nærhedszonen og er derfor ikke omfattet af planlovens bestemmelser om planlægning i kystnære områder.
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Trafik
Der forventes omkring 500 kunder til dagligvarebutikken om dagen, fordelt på 60% billister, 20% fodgængere og 20% cyklister.
Der er gennemført en kapacitetsberegning, som viser, at den
øgede trafik, som dagligvarebutikken genererer, ikke vil give kapacitetsproblemer i nærområdet.
Der forventes 1-2 vareleveringer pr. dag eller 7-10 pr. uge til dagligvarebutikken. Der forventes 4-5 vareleveringer pr. uge til bagerforretningen.
Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger Herfølge Skole, og
der er en stor mængde fodgængere og cyklister i morgen og eftermiddagstimerne i og omkring lokalplanområdet, og særligt i
fodgængertunnelen under Vordingborgvej og på stien gennem lokalplanområdet, som forbinder Elmevej med Billesborgvej.
Der er udarbejdet et trafiksikkerhedsrevideret skitseforslag med
tre vejtilslutninger til lokalplanområdet - fra Vordingborgvej, Billesborgvej og Elmevej.
Lokalplanen giver dog udelukkende mulighed for vejtilslutning fra
Vordingborgvej. På den måde opnås en mere overskuelig trafikafvikling med færre konfliktpunkter.
En overkørsel fra Billesborgvej er særlig risikofyldt, da denne medfører færdsel på et areal med dårlige oversigtsforhold, hvor der
passerer skolebørn til Herfølge Skole.
Midterhellen på Vordingborgvej gennembrydes i forbindelse med
en ny overkørsel fra Vordingborgvej, så trafikanter fra nord også
har mulighed for at køre ind til dagligvarebutikken.
Varmeplan
Lokalplanområdet er forsynet med naturgas.
Vandforsyningsplan
Lokalplanområdet er forsynet med vand fra Fruedal Vandværk.
Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger på grænsen mellem område med særlige
drikkevandsinteresser og område med almindelige drikkevandsinteresser.
Lokalplanområdet ligger uden for beskyttelsesområder omkring
vandindvindingsboringer. Køge Kommune vurderer derfor, at mulighederne indeholdt i lokalplanen ikke vil give anledning til en forringelse af grundvandet.
Spildevandsplan
Lokalplanområdet er separatkloakeret.
Etablering af mere end 25 p-pladser kræver en spildevandstilladelse til udledning af overfladevand.
Servitutter
Der gælder ingen servitutter inden for lokalplanområdet, som er i
uoverensstemmelse med lokalplanen.
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Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Museumsloven
Ved påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i lokalplanområdet
kan bygherren i henhold til museumslovens § 25 anmode Køge
Museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå inden en tidsfrist på 4
uger komme med en udtalelse, som kan baseres på en arkæologisk forundersøgelse.
Skulle der ved et kommende anlægsarbejde dukke ukendte arkæologiske levn op, vil de være beskyttet ifølge museumsloven § 27,
og arbejdet skal standses.
Naturbeskyttelsesloven
Der findes ingen beskyttelsesinteresser efter naturbeskyttelsesloven inden for eller i nærheden af lokalplanområdet, som kan blive
påvirket negativt af lokalplanen.
Lokalplanens forhold til Habitatdirektiv
Lokalplanområdet er ikke udpeget som Natura 2000-område, og
der er ikke registreret yngle- eller rasteområder for arter, opført på
Habitatdirektivets bilag 4 indenfor lokalplanområdet.
Køge Kommune kender ikke til forekomster af bilag 4-arter i eller
udenfor lokalplanområdet, hvis bevaringsstatus kan blive påvirket
negativt af lokalplanen.
Jordforureningsloven
Lokalplanområdet er områdeklassificeret efter jordforureningsloven, hvilket betyder at jorden som udgangspunkt anses for at
være lettere forurenet. Bortskaffelse af jord fra ejendomme inden
for lokalplanområdet skal ske i henhold til bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.
Støj
Der skal sikres udendørs opholdsarealer, som overholder Miljøstyrensens vejledende støjgrænser. Lokalplanen sikrer, at der etableres private haver/tagterasser i førstesalsniveau, som er skærmet
for støj fra Vordingborgvej og Billesborgvej.
Køge Kommunes politikker og strategier
Agenda 21
Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme bæredygtig udvikling med fokus på værdier indenfor sociale, kulturelle, økonomiske
samt miljømæssige forhold.
Lokalplanen bidrager til opfyldelse af en række mål for bæredygtighed, f.eks. ved at:
• give mulighed for en dagligvarebutik i overensstemmelse med
ønsket om synliggørelse af Herfølge Bymidte, som er formuleret i Strategi for Herfølge Bymidte samt Herfølge Bydelsplan
• stille krav om opførelse af boliger i forbindelse med dagligvarebutikken, således at der sikres en markant bygning. Opførelse
af boliger centralt i Herfølge er i øvrigt i overensstemmelse ønsket om tættere bebyggelse i Herfølge, som det er formuleret i
Herfølge Bydelsplan.
• sikre at borgerne i Herfølge får god adgang til indkøbsmuligheder, og at der etableres cykelparkering ved dagligvarebutikken.
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Miljøvurdering
Lokalplan 1042 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Der er derfor foretaget en screening efter lovens § 2
nr. 2 (bilag 2 10b anlægsarbejder i byzone) med det formål at afgøre, i hvilket omfang lokalplanen forudsætter gennemførelse af
en miljøvurdering.
Køge Kommune vurderer, at en miljøvurdering af lokalplanen ikke
er påkrævet, da planen efter kommunens skøn ikke danner grundlag for anlæg, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.
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Bestemmelser
Lokalplan 1042
Dagligvarebutik og boliger i Herfølge Bymidte

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af
27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes herved følgende
bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
§ 1
Lokalplanens formål

1.1
Formålet med lokalplanen er at:
• give mulighed for opførsel af en dagligvarebutik på op til 1.500
m2 med boliger på førstesalen samt udvidelse af en eksisterende forretning
• sikre, at dagligvarebutikken udformes som en randbygning i op
til 2 etager ud mod krydset mellem Billesborgvej og Vordingborgvej
• sikre, at dagligvarebutikkens overvejende lukkede facader ud
mod Billesborgvej og Vordingborgvej begrønnes og udføres med
relief
• sikre, at boligerne på dagligvarebutikkens førstesal får indgang
i facaden mod Billesborgvej for at skabe tryghed omkring nedgangen til fodgængertunnelen under Vordingborgvej
• sikre støjafskærmning mod naboejendommene øst for lokalplanområdet.

§ 2
Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.
nr. 15c, 15bc, 15ds, 15gr 16g, 16h, 16i, vejarealet 7000u samt en
del af vejarealet 7000p af Herfølge By, Herfølge.
2.2
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.

§ 3
Områdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til detailhandel, servicevirksomhed samt boliger.
Det samlede bruttoetageareal til butikker må ikke overstige 2.100
m2 , hvoraf de 1.500 m2 udgør dagligvarebutik.
3.2
Lokalplanen udlægger to byggefelter inden for lokalplanområdet,
byggefelt A og byggefelt B, som vist på kortbilag 2.
Byggefelt A
Der kan indrettes en dagligvarebutik i stueplan. Dagligvarebutikkens bruttoetageareal må ikke oversige 1.500 m2..
Førstesalen må kun anvendes til boligformål. Dog kan der indrettes personalefacilliteter eller kontor på førstesalen som vist på
kortbilag 2.
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Byggefelt B
Der kan indrettes butik eller servicevirksomhed. Førstesalen kan
desuden indrettes til boligformål.
§4
Udstykning

4.1
Såfremt boligerne udstykkes, skal hver bolig have et areal på
mindst 40 m2 eksklusiv andel af fælles arealer.

§5
Veje, stier og parkering

5.1
Vejadgange
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Vordingborgvej som
vist på kortbilag 2.
5.2
Stiforbindelse
Der skal udlægges areal til en gangsti, som forbinder Kastanievænget med Billesborgvej med en beliggenhed som vist på kortbilag 2.
Gangstien skal anlægges i minimum 1,5 meters bredde og befæstes med fast belægning.
Der skal etableres en kant mellem gangstien og p-pladserne, således at parkerede biler ikke kan blokere gangstien.
5.3
Parkering
Der kan anlægges parkering på arealerne syd og øst for byggefelterne som i princippet vist på kortbilag 2.
For butikker og dagligvarebutikker på under 1.500 m2 gælder det,
at der skal være minimum 1 p-plads pr. 40 m2 bruttoetageareal.
5.4
Cykelparkering
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.
5.5
Renovation
Der skal udlægges areal til renovation som vist på kortbilag 2.
Miljøstation for boliger inden for byggefelt A skal placeres inden for
arealet.

§ 6
Bebyggelsens omfang og
placering

6.1
Byggefelter
Der må kun opføres bebyggelse inden for byggefelt A og B som
vist på kortbilag 2.
6.2
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet under et må ikke
overstige 50.
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6.3
Højde
Byggefelt A
Bygningen må opføres i max 2,5 etage i max. 12,5 meters højde
målt fra terræn.
Byggefelt B
Bygninger må opføres i max 1,5 etage i max. 8,5 meters højde
målt fra terræn.
§ 7
Bebyggelsens ydre
fremtræden

7.1
Byggefelt A
Bygningen skal opføres som en randbebyggelse ud mod Billesborgvej og Vordingborgvej som vist på kortbilag 2.
Bygningen skal opføres i 1 og 2 etager som vist på kortbilag 2.
De dele af bygningen som opføres i 2 etager skal udføres med
symmetrisk sadeltag med en hældning på mindst 35 grader.
Sadeltage skal udføres uden udhæng på gavle.
Tage må ikke udføres med valm.
Vinduer i tagflader skal udformes som tagvinduer. Der må ikke opsættes kviste eller lignende.
Flade tage skal afsluttes med rulskift eller afdækkes i metal. Ved
metalafdækning må murkroneafdækningens tå være max. 15 cm
høj.
For bygningens førstesal gælder det, at bygningsdybden ikke må
overstige 10 meter.
7.2
Byggefelt B
Såfremt den eksisterende bygning nedrives, skal en ny bygning
opføres i samme volumen og materialer som den eksisterende
bygning. Dvs. som en villa i 1,5 etage i blank mur og med tegltag.
Taget skal være symmetrisk sadeltag med høj rejsning, og der skal
etableres karnap og gavlkvist ud mod Vordingborgvej.
Tilbygninger skal udføres med flade tage eller med ensidig taghældning med hældning væk fra den eksisterende bygning.
7.3
Adgangsforhold
Byggefelt A
Dagligvarebutikkens indgang skal placeres i bygningens sydvendte
facade.
Adgang til bygningens førstesal skal ske med indgang fra Billesborgvej. Der skal etableres adgang til hver enkelt bolig fra en
udendørs passage i førstesalshøjde som i princippet vist på kortbilag 2.

15

7.4
Udendørs opholdsarealer
Byggefelt A
Der skal etableres en privat have/tagterrasse til hver enkelt bolig
ii førstesalshøjde på østsiden af boligerne som i princippet vist på
kortbilag 2.
Der skal etableres udendørs opholdsmulighed i forbindelse med
personalefacilliteter til dagligvarebutikken i førstesalshøjde ud mod
Billesborgvej og/eller ud mod parkeringspladsen.
7.5
Facader
Byggefelt A
Facaderne mod Vordingborgvej og Billesborgvej skal i stueetagen
fremstå med relief, som danner spil af lys og skygge i facaderne.
Relieffet skal etableres med vinkling eller frem- og tilbageskydning
af mursten. Der må kun anvendes 1 type relief pr. facade.
Facaden mod Vordingborgvej skal i stueetagen udføres med min. 2
vindues-/dørpartier i klart glas med en minimumshøjde på 3 m og
en minimumsbredde på 3 m.
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.
For førstesalen gælder det, at mindst 1/2 af facaderne mod Vordingborgvej og Billesborgvej skal udføres som vinduer i klart glas.
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.
7.6
Facade- og tagmaterialer
Byggefelt A
Facader skal fremstå i blank mur i røde, sorte eller mørkegrå tegl.
Tage skal fremstå i røde eller sorte tagsten, naturskifer, eller zink.
Byggefelt B
Facader skal fremstå i blank mur i røde eller sorte eller mørkegrå
tegl eller beklædt med træ, naturskifer eller facadeplader i eternit,
aluminium, fibercement eller lignende. Plader må ikke være efterligninger af træbrædder.
Tage skal fremstå i røde eller sorte tagsten, naturskifer, eller zink.
7.7
Mindre overdækninger/skure til affaldshåndtering, cykel- og kundevognsparkering mv. skal udføres i træ eller metal.
7.8
Tag- og facadematerialer må ikke være lysreflekterende.
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7.9
Byggefelt A
Værn omkring udearealer i førstesalshøjde, som beskrevet i § 7.4
skal udformes som rækværk.
Rækværket skal udføres i metal. Dog kan håndlister udføres i træ.
7.10
Døre og vinduer
Dør- og vinduesrammer må kun udføres i træ eller metal eller i en
kombination af træ og metal.
Der må ikke opsættes plademateriale, gitter, synligt folie eller andet i vinduer og døre.
7.11
Farver
Til udvendige bygningssider må kun anvendes sort og jordfarver
eller blandinger heraf.
§8
Ubebyggede arealer

8.1
Træer
Det bevaringsværdige træ som vist på kortbilag 2 må ikke fjernes
uden tilladelse fra Køge Byråd.
Der skal plantes træer som i princippet vist på kortbilag 2.
Træer skal være mellemstore, letløvede sorter så som gleditria
triachantos (”skyline” tretorn) eller quequs rubra (rødeg). Træer
skal være uden nektar, således at der ikke drypper nektar på parkerede biler.
Der må ikke befæstes med fast belægning i en radius af 2 m fra
træers midte.
8.2
Terræn
Terrænet må ikke reguleres med mere end 1 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 2 m.
8.3
Hegn
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.
Hegnet skal beplantes på begge sider med klatreplanter som Hedera Helix ”Hesma” (vedbend) eller parthenocissus tricuspidata
(rådhusvin).
8.4
Udendørs oplag af både, campingvogne og uindregistrerede motorkøretøjer må ikke finde sted.
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§9
Skiltning og belysning

9.1
Skiltning må kun udføres som facadeskiltning med undtagelse af
pyloner som beskrevet i § 9.2 og a-skilte som beskrevet i § 9.3.
Skiltning må kun opsættes i stueetageniveau.
Byggefelt A
Facadeskiltning må kun udføres som enkeltbogstaver med en max.
højde på 120 cm eller bomærker med en max. højde på 2 meter.
Herudover kan der opsættes henvisningsskilte med en max. højde
på 70 cm.
•
•
•
•

På bygningens østvendte gavl kan der opsættes 1 skilt (enten
bogstaver eller bomærke) samt et henvisningsskilt til parkeringspladsen.
På facaden mod Billesborgvej kan der opsættes 1 skilt .
På facaden mod Vordingborgvej kan der opsættes 2 skilte
(bogstaver og bomærke eller to skilte med bogstaver).
På den sydvendte gavl kan der opsættes 2 skilte (bogstaver og
bomærke) samt et henvisningsskilt til parkeringspladsen.

Der kan desuden opsættes reklameskiltning på facader ind mod
parkeringspladsen samt på bygningens sydvendte gavl. Herudover
må der ikke reklameres inden for lokalplanområdet.
Byggefelt B
Facadeskiltning må kun udføres som enkeltbogstaver med en max.
højde på 70 cm.
Der må kun opsættes skilte på facaden ud mod Vordingborgvej
samt på bygningens nord- og sydvendte gavle. Der må opsættes
max. 1 skilt pr. facade.
9.2
Der må opsættes 1 pylon inden for lokalplanområdet. Pylonen kan
placeres i forbindelse med dagligvarebutikkens indgangsparti. Pylonen må ikke placeres på arealet mellem Vordingborgvej og bygningen. Pylonen må være max. 5,5 meter høj målt fra terræn og
max. 2 meter bred.
9.3
Der må ikke opsættes flagstænger, facadeflag, beachflags, bannere eller lignende inden for lokalplanområdet.
Der kan dog opstilles a-skilte ved indgangspartier.
9.4
Skilte må kun belyses indefra på en måde, således at det kun er
bogstaver eller logoers front, der lyser.
Skilte må ikke ved blænding eller lysintensitet medføre gener for
omboende og trafikanter.
9.5
Vinduer og døre må ikke helt eller delvis blændes ved tilklæbning,
overmaling, opsætning af reklamer og skilte, opstilling af inventar
og oplag eller lignende.
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9.6
Der må kun opsættes belysning i form af parklamper med en maksimal lyspunktshøjde på 3,5 m eller lavtsiddende armaturer som
pullertlamper eller lignende.
Der må ikke opsættes spots eller lignende til oplysning af facader.
§ 10
Tekniske anlæg

10.1
Byggefelt A
Tekniske anlæg, som køle-, ventilationsanlæg mv. må kun placeres
under tage eller på facader som vender mod parkeringsarealet.
Bestemmelsen gælder ikke solceller, som kan placeres på alle tagflader. Solceller må ikke ved blænding medføre gener for omboende og trafikanter.
10.2
Forsyningskabler må kun udføres som jordkabler.

§ 11
Forudsætninger for
ibrugtagning

11.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før vejadgange, p-pladser, cykelparkering, beplantning og hegn er etableret i overensstemmelse
med bestemmelserne i § 5 § 7 og § 8.

§ 12
Ophævelse af lokalplan,
byplanvedtægt mm.

12.1
Ved endelig vedtagelse af lokalplan 1042 aflyses lokalplan 5-13 for
arealer omfattet af lokalplan 1042.

§ 13
Lokalplanens
retsvirkninger

13.1
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.
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.
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Vedtagelsespåtegning

Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd
den 23. januar 2018
Marie Stærke
Peter Frost
Borgmester			Kommunaldirektør
Sign.				Sign.
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