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2.1 Bolig- og befolkningsudvikling

Som følge af de mange planlagte og igangsatte projekter for boliger og arbejdspladser udarbejder kommu-

Figur 1 - Faktiske (blå) og forventede (røde) indbyggertal i Køge Kommune
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Befolkningsprognosen fra 2017 forudsiger et indbyggertal på knap 69.000 borgere pr. 1. januar 2029.

Forventningen om årlige vækstrater på over 1 % er
i overensstemmelse med befolkningsudviklingen i de
seneste 5 år trods det, at boligbyggeriet har været
påvirket af efterdønninger fra finanskrisen.

2005

En stor del af tilflytningen til kommunen er sket i
de seneste 5 år. Efter en opbremsning som følge af
finanskrisen i 2008, har kommunen siden 2012 oplevet
stor byggeaktivitet og heraf følgende befolkningstilvækst. Således har kommunen fra 2012 til 2017 oplevet en årlig tilvækst på knap 1 % svarende til 5-600
nye borgere årligt. Alene i 2014 steg indbyggertallet
med knap 1.000 borgere.

Befolkningsfremskrivninger er stærkt afhængige af
boligbyggeriets omfang, hvorfor statens fremskrivninger ikke nødvendigvis afspejler den reelle forventning i
områder med meget nybyggeri.

54.139

Kommunens årlige befolkningstilvækst i perioden 2007
– 2017 har været 0,65 % mod 0,98 % i Hovedstadsområdet som helhed.

Kommunes egen befolkningsprognose for 2017 (som
indregner indflytning i ca. 3-400 nye boliger årligt)
forudser en årlig befolkningstilvækst på 1,15 %.

2004

Befolkningsudvikling
Indbyggertallet i Køge Kommune var 60.109 pr. 1.
januar 2017. Befolkningstilvæksten har i de senere år
været højere end i nabokommunerne Greve, Solrød,
og Stevns, men lavere end i det samlede hovedstadsområde, hvor væksten især har været drevet af en
markant tilflytning til København.

nen derfor løbende sine egne fremskrivninger. Kommunens egne befolkningsprognoser, hvor de planlagte
boligbyggerier er indregnet, giver dermed et mere
retvisende billede af befolkningsudviklingen.

53.669

• Sikre et varieret boligudbud inden for boformer, ejer
forhold og boligstørrelser
• Sikre geografisk spredning af nye boliger
• Sikre at der er et boligudbud som matcher befolk
ningssammensætningen.

Befolkningsfremskrivning
Danmarks Statistik (DST) fremskriver løbende den
nationale befolkningsudvikling på kommuneniveau.
Fremskrivningen fra 2017 viser en årlig befolkningstilvækst i Køge Kommune på 0,65 % i planperioden
(2017-2028).
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Planmål - Køge Kommune vil:

60.000
50.000
40.000
30.000

20.000
10.000
0

Folketal pr.1/1

Prognose

Figur 2.1.1 Faktiske (grå) og forventede (blå) indbyggertal i Køge Kommune.
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2.1 Bolig- og befolkningsudvikling

Den relative aldersfordeling i 2017 for Køge Kommune og i prognosens sidste år for hhv.
Køge Kommune og hele landet.

Andel af befolkningen

Når også de forventede effekter af bl.a. den nye
Køge Nord Station, Universitetshospitalet og byomdannelsen i Køge Kyst medregnes, vurderes den forventede årlige befolkningsvækst på 1,15 % som en
meget realistisk forudsætning for kommuneplanen.

Køge Kommunes befolkningsprognose 2017. Den relative aldersfordeling for Køge Kommune og i prognosens sidste år for hhv. Køge Kommune og hele landet.

2,0%
1,8%

Danmark 2017

1,6%

Køge 2017
Køge 2029

1,4%

Befolkningssammensætning
Som i resten af landet forventer Køge Kommune en
ændret befolkningssammensætning over de kommende år. Ændringerne i demografien har betydning for det kommunale indtægtsgrundlag og skal
håndteres i den langsigtede planlægning for boliger
og kommunale servicetilbud.
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Over de kommende 12 år forventes relativt færre
borgere i aldersgruppen 40-55 år, ligesom andelen
af skolesøgende børn forventes at falde. Omvendt
forventes relativt flere førskolebørn og en stigning i
aldersgruppen 55-65 år.
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Kommunen har i dag en forholdsvis stor andel af
ældre i aldersgruppen 70-75 år. Med forventninger
om sund aldring og stigende levealder for denne
gruppe er det forventningen, at kommunen i 2029
vil have relativt flere borgere i aldersgruppen over
75 år end i dag.

Figur 2.1.3 Befolkningsfremskrivning for Køge Kommune.
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For så vidt angår de kommunale servicetilbud peger
befolkningsudviklingen på et behov for etablering af
nye daginstitutionspladser samt nye plejeboliger. Forventninger til kapacitetstilpasninger på disse områder
udfoldes yderligere i afsnittet om ”Familieliv, sundhed
og sociale tilbud”.
Stigningen i aldersgruppen 55-65 år har ikke særlige
implikationer for de kommunale servicetilbud. Stigningen medfører dog en særlig opmærksomhed i boligplanlægningen for denne målgruppe, hvor mange ikke
længere har hjemmeboende børn og derfor kan afsøge
alternative boligformer til fx parcelhuset.
Byomdannelse og arealudlæg til nye boliger
Med den forventede befolkningstilvækst i planperioden
er der behov for nye arealer til placering af boliger til
de mange, nye borgere i kommunen.
For at minimere behovet for inddragelse af landbrugsjord, eller andre bynære arealer, arbejder kommunen
målrettet med byomdannelse indenfor de eksisterende
byområder.
Det gælder i den store skala i regi af byomdannelsesprojektet Køge Kyst, hvor 24 ha stationsnære industri-

Sdr. Havn er en del af Køge Kyst P/S, som er et partnerskab
mellem Køge Kommune og Realdania By og Byg. “Livet før
byen” er et koncept, som danner grundlag for talrige midlertidige projekter i byomdannelsesområdet, som denne gangsti
gennem industriområdet.
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500

og parkeringsarealer omdannes til moderne byområder
med boliger, detailhandel og kontorerhverv.
Men også mange, mindre tiloversblevne arealer i de
eksisterende byområder omdannes til boligformål.
Samlet set tilvejebringes ca. halvdelen af boligerne i
kommunens 12-årige boligbyggeprogram ved omdannelse af eksisterende arealer i byzone.
De nye boligområder på byomdannelsesarealerne har
ofte en høj tæthed, dels for at udnytte de ofte stationsnære beliggenheder, og dels for at sikre økonomisk
bæredygtighed i projekterne, som typisk indeholder
udgifter til nedrivninger, oprensning af jordforureninger, arkæologiske undersøgelser mv.
Da byrådet også fremover ønsker at kunne tilbyde
en bred vifte af boligtyper på tværs af kommunen,
indeholder kommuneplanen også nye arealudlæg til
mere arealkrævende boligformer som fx parcelhuse.
Denne type boligområder, som ofte tilvejebringes ved
inddragelse af landbrugsarealer, ligger primært i gangog cykelafstand fra stationerne i Borup, Herfølge,
Algestrup (Tureby Station) og Lille Skensved. Omkring
disse stationer tilstræbes fortsat relativ tæthed i bebyggelsen.

Udbygningstakt
Efter nogle magre år i kølvandet på finanskrisen er
der igen efterspørgsel på arealer til boligbyggeri overalt i kommunen. Det gælder de store udviklingsområder som Køge Kyst og Køge Nord, men også arealer
til mindre boligprojekter og private udstykninger
overalt i kommunen.
Boligbyggeriet i kommunen har de seneste seks år
(årene 2011-2016) fordelt sig med ca. 45 % etageboliger, ca. 35 % rækkehuse og ca. 20 % parcelhuse.
I perioden er der gennemsnitligt bygget 170 boliger
om året.
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Figur 2.1.4 Indflytning af nye boliger.

Boligbyggeprogram
Med mange igangværende og planlagte boligprojekter
i bl.a. Køge Kyst og Køge Nord forventes antallet af
nyopførte boliger i planperioden at stige til ca. 3-400
boliger årligt.
Samlet set rummer kommunens boligbyggeprogram
godt 4.200 boliger i planperioden. Boligerne i boligbyggeprogrammet er udlagt i overensstemmelse med
arealreservationer i Fingerplanen 2017 samt aftaler
iøvrigt med Erhvervsstyrelsen i forlængelse heraf.
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Planlagte boliger med minimum 20 boligenheder (2018-2028)
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Figur 2.1 5 Boligrummelighed i Kommuneplan 2017.
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Boligpolitik
Køge Kommunes boligpolitik fra 2009 danner grundlag
for byrådets målsætninger på boligområdet. Principperne fra boligpolitikken er fortsat gældende, men
demografiske forandringer, ændrede familieformer og
forbedret tilgængelighed til København har ændret
markedet for boligbyggeri i kommunen.

Samtidig medfører byudviklingen i Køge Kyst og Køge
Nord en markant forøgelse af tæt og høj boligbebyggelse i kommunen.

Planmål - Køge Kommune vil:
Udarbejde en revideret boligpolitik som særligt skal
forholde sig til:

Byrådet har derfor en særlig opmærksomhed på sammensætningen af de mange planlagte boliger og vil
i den kommende planperiode udarbejde en revideret
boligpolitik, som særligt skal forholde sig til en ændret
demografi og forandrede familiekonstellationer.

• Generelle samfundstendenser i retning af flere singler i alle aldersgrupper
• Den lokale demografiske udvikling med flere borgere
i aldersgruppen 55-65
• Et forventet behov for flere plejeboliger
• En generel samfundstendens i retning af flere opløste og sammenbragte familier med egne og fælles
børn
• En lokal variation boligområderne i forhold til boligog ejerformer, særligt i de store byudviklingsområder Køge Kyst og Køge Nord
• Udnyttelse af kommunens placering på kanten af
landområdet og hovedstadsområdet til etablering af
mere arealkrævende fælleskabsorienterede boligformer, fx klyngeboliger med fælles faciliteter
• Arkitektoniske krav til nybyggerier, som positivt
bidrager til kvaliteterne i de eksisterende byområder
• Energimæssig fremtidssikring af den eksisterende
boligmasse under hensyn til arkitektoniske og bevaringsmæssige hensyn
• Principper for fortætning af eksisterende, ekstensivt
udnyttede boligområder under hensyn til klimamæssige udfordringer, fx ved fokus på at reducere
befæstede områder.

Cirkelhuset øst for Køge Nord Station. Nytænkende, almennyttigt boligbyggeri, opført i 2013-2014. Udformningen sikrer
at det indre gårdrum ikke generes af støj fra omgivelserne, samtidig med at højden af byggeriet tilpasser sig omgivelserne mod syd, herunder de nærliggende boligområder.
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Variation og let adgang til rekreation
Indtil en ny boligpolitik er vedtaget, skal planlægningen på boligområdet fortsat generelt fremme et bredt
udbud af boligformer. Den skal være fordelt på rækkehuse og etageboliger, men også have et varieret udbud
af større enfamilieboliger på tværs af kommunens
geografi.
Der planlægges for årligt 3-400 boliger, hvilket er
højere end i de forgangne år, men i tråd med det store
udviklingspotentiale i kommunen og den aktuelle investorinteresse. Ved boligudbygningen skal der sikres
en bred variation i kommunens boliger, således at alle
familietyper har mulighed for at finde en god og passende bolig i kommunen.
Variationen i både boligtyper og boligstørrelser skal
prioriteres på lokalt plan, så også de enkelte byområder og bydele opnår en blandet beboersammensætning. Kommunens boligområder skal være økonomisk
og socialt bæredygtige boligområder – på både kort og
lang sigt - hvilket bedst sikres gennem blandede boligtyper og ejerformer. I nybyggeriet kan således indgå
både ejerboliger, lejeboliger, andelsboliger og almene
boliger.
I kommunen findes allerede en større mængde almene
boliger. Byrådet vil arbejde for, at kommunens eksisterende almene boliger til stadighed forbliver efterspurgte, tidssvarende, af høj kvalitet og til at betale. Som
led heri er det målet at bibeholde en blandet beboersammensætning i alle boligafdelinger.
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Byrådet vil fremme udviklingen af velfungerende
boligområder med stærke nærmiljøer, og derfor skal
adgangen til idræts-, lege-, og kulturfaciliteter prioriteres ved byomdannelsesprojekter og ved etablering af
nye boligområder.
Adgangen til et sammenhængende gang- og cykelstinet skal tilgodeses i særlig grad, ligesom boligområdernes placering og indretning skal fremme beboernes
muligheder for at benytte kollektiv trafik som alternativ til bilen.
Kommunen forventer en demografisk udvikling med
flere seniorer i alderen 55+ samt stigende interesse
for alternative boformer hos denne aldersgruppe. Byrådet ønsker derfor at fremme byggeri af både seniorboliger og seniorbofællesskaber i de kommende års
nybyggeri i kommunen.
Også gruppen af plejekrævende borgere over 80 år
forventes at stige. Med forbedret sundhedstilstand forventes mange borgere i denne gruppe at kunne blive
længere i eget hjem, men stigningen i aldersgruppen
vil også medføre behov for nye plejeboliger.
Byrådet ønsker at fremme den grønne omstilling og
fremtidssikre nye boliger og byområder i forhold til
klimamæssige forandringer. Ved nybyggeri og byomdannelse rettes derfor et særlig fokus på klimavenligt
byggeri og renovering, herunder fremme af nedsivning
og genanvendelse af regnvand.
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Ejerformer
En målsætning om blandede ejerformer kan opfyldes,
såfremt der er tale om kommunalt ejede arealer, hvor
der kan fastsættes krav i salgs- og udbudsbetingelser.
Ved planlægning for byområder, hvor byrådet har
særlige ønsker om sikring af blandede ejerformer
kan der endvidere i lokalplanlægningen stilles krav
om at op til 25 % af boligmassen forbeholdes almene
boliger.
Stationsnær lokalisering
Omkring togstationer i Fingerplan-kommunerne gælder lovfæstede regler om stationsnær lokalisering, som
skal sikre maksimal udnyttelse af de statslige investeringer i den kollektive infrastruktur.
Princippet om tæt stationsnær bebyggelse har også
til formål at minimere inddragelsen af landbrugsjord

Retningslinjer
1. Boliger inden for de stationsnære kerneområder
(op til 600 m fra stationerne i bydelene) skal primært opføres som etageboliger.
2. Boliger uden for kerneområderne inden for de
stationsnære områder (op til 1.200 m fra stationerne i bydelene) skal opføres hovedsaligt som
etageboliger eller rækkehuse.

2.1 Bolig- og befolkningsudvikling

og bynær natur til byzone, ligesom udgifter til anlæg
og vedligeholdelse af den kommunale infrastruktur
reduceres.
Kommuneplanen indeholder derfor retningslinjer om
placering af etage- og tæt-lavboliger i de stationsnære
områder.
I Køge Kommune er Køge St. , Ølby St.og
Boligområde
Køge Nord St. omfattet af reglerne om stationsnær
Blandet bolig- og erhvervsområde
lokalisering.
Centerområde

OmkringOmråde
de øvrige
stationer med direkte forbindelse
til offentlige formål
til København planlægges ligeledes for tæt bebygErhvervsområde
gelse omkring
stationerne, men under hensyntagen
til byrådets
ønsker
om at sikre et varieret boligudbud,
Rekreativt
område
herunder mere arealkrævende boliger, på tværs af
Område til tekniske anlæg
kommunens geografi.
Sommerhusområde

6-1200 m fra station i fingerbyområde
6-1200
m fra station
med direkte
Figur 2.1.6
Lokalisering
i byområdet.
forbindelse
til
København
Afgrænsning af de stationsnære områder og -kerneområder.
Boligområde
Blandet bolig- og erhvervsområde
Centerområde
Område til offentlige formål
Erhvervsområde

N

Rekreativt område
Område til tekniske anlæg
Sommerhusområde

5 km

6-1200 m fra station i fingerbyområde
6-1200 m fra øvrige stationer med direkte
forbindelse til København
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2.2 Erhvervskommune med høje ambitioner

Planmål - Køge Kommune vil:
• Udnytte kommunens særlige position til at tiltrække
videnbaserede erhverv og styrke vores position som
internationalt og regionalt trafik- og logistikknudepunkt for land- og søtransport
• Skabe attraktive vækstmiljøer for erhverv både
inden for medico-, transport- og serviceerhverv
• Fastholde og styrke antallet af arbejdspladser inden
for industri- og fremstillingserhverv
• Sikre løbende transformation af de eksisterende
erhvervsområder og centerområder tæt på stationer med henblik på mere arbejdskraftsintensive
virksomheder
• Skabe mulighed for at blive hjemsted for klinikker
og servicevirksomheder af høj kvalitet med udgangspunkt i udviklingen af en sundhedspark ved
Bellingeparken og det nye Universitetshospital
• Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv
• Undersøge muligheden for at etablere en combiterminal med tilknyttet STC.

Køge Kommune – et regionalt kraftcenter
Køge Kommune har i kraft af sin placering som transportknudepunkt på Sjælland i en international korridor
mellem Øresundsregionen og Hamborg, udviklet sig til
et regionalt kraftcenter. I den kommende planperiode
er forventningen, at denne udvikling vil fortsætte, og at
kommunen vil styrke sin position i takt med, at de store
infrastruktur- og byudviklingsprojekter bliver realiseret,
og nyt universitetshospital og nye uddannelsesinstitutioner kommer til.
Der gennemføres i disse år byggeri og anlæg for milliarder, og byggeaktiviteten har aktuelt et af landets højeste
niveauer. Alene i 2015 og 2016 er beskæftigelsen målt i
antallet af fuldtidsjob i den private sektor vokset med ca.
1.359 svarende til en fremgang på 10 pct.
Erhvervsstruktur
Erhvervsstrukturen i Køge Kommune bærer præg af en
lang tradition for fremstillingserhverv. Inden for en årrække er andelen af beskæftigede inden for industriel
fremstilling dog faldet markant, men er inden for de
seneste år igen vokset. Kommunens erhvervsstruktur er
i dag særligt domineret af handel og service, såvel som
en bred vifte af industri. Hertil kommer en del beskæftigede indenfor bygge- og anlægsbranchen samt i transportvirksomheder.
Handel
Køge Kommune er et af de store handelscentre i både
hovedstadsområdet og især i Region Sjælland. Virksomhederne inden for handel udgør 19 % af virksomhederne, og udgør dermed den største gruppe.
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28 % af de fuldtidsansatte i den private sektor arbejder således inden for handel. Alene i 2015 og 2016 er
der sket en fremgang på næsten 600 fuldtidsjob inden
for handelen, svarende til en tilvækst på 15,4 %.
Handelen i Køge Kommune omfatter både de mange
butikker og flere større virksomheder med administration og lager inden for handel, blandt andet Netto og
Lidl, som begge har hovedlager i STC. Køge Kommune
har i 2017 udvidet handelen med et nyt butiksområde
i stationsområdet ved Køge Station, som forventes at
styrke kommunen som center for detailhandel.
Forretningsservice
Ca. 21 % af de private arbejdspladser i Køge er inden
for forretningsservice. Branchen for forretningsservice
dækker mange forskellige typer forretningsrelaterede
serviceydelser, der omfatter virksomheder inden for
regnskab, rådgivning, ejendomshandel eller rengøring.
Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser til andre virksomheder – i høj grad lokalt.
Medicovirksomhed
Køge Kommune vil inden for den kommende planperiode komme til at huse Region Sjællands nye universitetshospital. I denne forbindelse er der fokus på at
etablere en ”sundhedspark” i Bellingeparken, som kan
fungere som omdrejningspunkt for virksomheder inden
for sundhedssektoren, og som samtidig kan tiltrække
nye virksomheder i relation til sundhedsområdet.

2.2 Erhvervskommune med høje ambitioner

Industri
Der er fortsat en bred vifte af industri og produktionsvirksomheder placeret i Køge Kommune, som således
tegner sig for omkring 19,2 % af den private beskæftigelse. En stor del af de ansatte i industrien er ansat
i nogle af de største virksomheder i kommunen som
William Cook, CP Kelco, Junckers Industrier og Novo
Nordisk Pharmatech.
Industrien er efter en årrække med faldende andel
af beskæftigede begyndt at vokse igen. Alene i 2015
og 2016 er der sket en fremgang på 273 fuldtidsjob,
svarende til en fremgang på 8,5 %.
Industrien i Køge omfatter desuden virksomheder
inden for jern- og metalindustrien. Flere af disse virksomheder er medlem af netværket Stålringen, som er
et netværk af virksomheder inden for den rustfri stålindustri på Sjælland. Initiativet til dette netværk blev
oprindelig taget af virksomhederne i Køge Kommune.
Kemisk industri er ligeledes fortsat udbredt i Køge.
Industrierhvervet er interesseret i en langsigtet planlægning, der tilgodeser virksomhedernes behov for
udviklingsmuligheder, uden af blive til gene for bosætning i området.

Arrangementet CAMPUS+ blev afholdt i Køge bymidte under Køge Festuge 2017. Formålet var at lade de unge i Køge
og Stevns møde virksomheder, uddannelser og fritidsforeninger under afslappede vilkår for at få inspiration til fremtidig
uddannelse.
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Bygge og anlæg
Bygge- og anlægsvirksomheder står for ca. 10 % af
den samlede private beskæftigelse i Køge. Og med de
aktuelle store infrastruktur- og byudviklingsprojekter
oplever branchen en anselig tilvækst. Således er der
alene i 2015 og 2016 sket en fremgang i bygge- og
anlægsbranchen på godt 200 fuldtidsjob svarende til en
fremgang på 15,9 %.
Sundhed og undervisning
Den offentlige beskæftigelse forventes også at stige i
kommunen. Særligt inden for sundhed og undervisning.
Når Sjællands Universitetshospital er færdigudbygget i
2023 vil der være ca. 4.100 ansatte på hospitalet, mod
i dag 1.300. Når Campus Køge er udbygget inden for
den gældende lokalplan vil der være ca. 700 ansatte.
På længere sigt er der mulighed for at udvide Campus

Universitetssygehus Køge, projekttegning.

mod syd, hvilket forventes at kunne øge antallet af
ansatte og studerende.
Transport og logistik
Branchen er primært knyttet til havnen og STC, og
er væsentlig del af Køges erhvervsmæssige identitet.
På grund af den strategisk gode, infrastrukturelle
beliggenhed forventes mange virksomheder fortsat
at søge til Køgeområdet. Hertil kan lægges de store
forventninger til effekten for passagertrafikken på
den nye jernbanelinje over Køge til Ringsted.
Med STC har Køge Kommune en vigtig regional
funktion for hele hovedstadsområdet. De to første
etaper af STC, som omfatter i alt 180 ha areal,
er udsolgt, og en ny etape i Køge Nord er under
udvikling. Der er desuden udlagt et område, som
er forbeholdt transport- og distributionserhverv, i
Bjæverskov Vest.
Køge Havn
Havnen er blandt de ti største havne i Danmark,
målt på godsomsætning. Siden 2007, hvor en udvidelse af havnen til dobbelt størrelse blev påbegyndt, har den været under udvikling til en af de
største i landet målt på areal. Med havneudvidelsen flyttes erhvervshavnen fra Søndre Havn til de
nye havnearealer, og hele havneudvidelsen forventes at være færdig i 2022.
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Den nye havn omfatter Køge Jorddepot på ca. 40 ha
til havnevirksomheder, samt en ny unitterminal på
23 ha og der etableres derudover 2.300 meter ny
kaj. To nye dækmoler, Nordmolen og Sydmolen, er
allerede etableret.
Kontorerhverv
Det er hensigtsmæssigt at planlægge for større kontorejendomme tæt på stationerne. Det bidrager til
en bymæssig, tæt bebyggelse og høj koncentration
af arbejdspladser.
Ifølge Fingerplan 2017 kan der uden videre placeres
større kontorejendomme på mere end 1.500 etagemeter i de stationsnære kerneområder, inden for 600
meter fra en station.
Under særlige betingelser kan de øvrige stationsnære områder, fra 600-1.200 meter fra en station,
udnyttes tilsvarende intensivt.
I forbindelse med planlægning af byomdannelsen
i Køge by, stationsområdet, Collstropgrunden og
Søndre Havn, er der en restrummelighed på 129.000
etagemeter til kontorerhverv. Oven i dette er der
udlagt etageareal til detailhandel, kultur og offentlig service mv. Områderne forventes til sammen at
kunne rumme ca. 4.000 arbejdspladser, alle tæt på
Køge Station.
Tilsvarende vil Køge Nord kunne rumme et stort
omfang af kontorbyggeri, som planlægges ved Køge
Nord, vest for motorvejen, samt i trekanten mellem
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motorvejen og S-banen. Der udlægges i alt 172.000
etagemeter til kontorerhverv. Når Køge Nord området
er fuldt udbygget, forventes området at rumme 6.0007.000 arbejdspladser.
I forbindelse med Køge Idrætspark er der udbudt
byggeretter til etablering af kontor- og serviceerhverv
samt detailhandel. I alt udlægges der 24.000 etagemeter til kontor- og serviceerhverv.
Køge Idrætspark ligger ca. 1.200 meter fra Køge Station og ca. 1.200 meter fra Ølby Station og er udpeget
som stationsnært område. I forbindelse med planlægningen for Køge Idrætspark bliver der indtænkt tiltag
til mobility management, der skal sikre god betjening
af området med kollektiv trafik mv. for at leve op til
fingerplanens retningslinjer for stationsnære områder.

Travlhed på Rådhusstræde i Køge.
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Erhvervsrummelighed
Skemaet figur 2.2.1 viser de ledige erhvervsarealer i
kommunen, fordelt på hhv. transporterhverv og kontor- og serviceerhverv, samt den tilknyttede rummelighed til nyt kontorbyggeri. Kortet figur 2.2.2 viser, hvor
de ledige arealer til udvikling af erhverv er placeret.
I nedestående tekst uddybes de planlægningsmæssige
muligheder for de enkelte områder:
Lager og transport
1. Køge Nord omfatter 90 ha til transporterhverv eller
anden lettere industri, nemlig rammeområderne
1E04, 1E05 og 1E06. De har alle en bebyggelses-

Figur 2.2.1 Ledige erhvervsarealer fordelt på fag.

Transporterhverv
Område

Areal

B%

Etageareal

1.

Køge Nord

90 ha

50

450.000 m2

2.

Bjæverskov Vest

50 ha

50

250.000 m2

3.

Køge Havn
(40 ha og 23 ha)

63 ha

70

440.000 m2

Kontor- og serviceerhverv
Område

Areal

B%

Etageareal

4.

Køge Nord station

12 ha

150/130

172.000 m2

5.

Køge Kyst

8 ha

130/155/180

128.000 m2

6.

Køge Idrætspark

4 ha

30

24.000 m2

7.

Bellingeparken

9 ha

50

45.000 m2
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procent på 50, svarende til en restrummelighed på
450.000 m2.
2. Bjæverskov Vest omfatter 50 ha til transporterhverv
i de to rammeområder 7E06 og 7E07. Begge områder har en bebyggelsesprocent på 50, hvilket svarer
til en restrummelighed 250.000 m2.
3. Køge Havn - Jorddepotet og unitterminalen i rum
mer hhv. 40 ha og 23 ha i rammeområde 3E03. Området har en bebyggelsesprocent på 70, hvilket svarer
til en restrummelighed på hhv. 280.000 m2 og 160.000
m2.
Kontorerhverv
4. Området ved Køge Nord Station vil blive et blandet
byområde med flere forskellige byfunktioner, og en
del af området skal udnyttes til kontor- og serviceerhverv. Det er muligt at opføre i ca. 172.000 m2
svarende til et grundareal på ca. 12 ha, udregnet på
baggrund af de bebyggelsesprocenter, der gælder
for de to rammeområder 1C01 og 1C02:
• I rammeområde 1C01, Trekanten, er det muligt at
opføre i ca. 52.000 m2 , svarende til ca. 4 ha, bebyggelsesprocenten er 130.
• I rammeområde 1C02, Køge Nord Stationscenter.
Det er muligt at opføre ca. 120.000 m2 svarende til
8 ha, bebyggelsesprocenten er 150.
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5. I Køge Kyst vil kun en del af arealet blive udnyttet til kontor- og serviceerhverv. Der er en
samlet restrummelighed 129.000 m2 , svarende
til ca. 8 ha:
• I 3C14 Stationsområdet er det muligt at opføre
ca. 13.000 m2 med en bebyggelsesprocent på
130, hvilket svarer til et arealforbrug på ca. 1
ha.
• I 3C15 Søndre Havn er det muligt at opføre ca.
62.000 m2, med en bebyggelsesprocent på 155
svarer det til ca. 4 ha.
• 3C16 Collstropgrunden har en bebyggelsesprocent på 180 og en restrummelighed på ca.
54.000 m2, svarende til et areal på ca. 3 ha.
6. I Køge Idrætspark, rammeområde 3C19, er der
en bebyggelsesprocent på 30 og en restrummelighed på 24.000 m2, svarende til 8 ha. De
12.000 m2 er udlagt i lokalplan, men endnu ikke
udnyttet. Det efterlader en restrummelighed på
12.000 m2 svarende til 4 ha.
7. I Bellingeparken er der en lokalplanlagt restrummelighed på 9 ha. Bebyggelsesprocenten er
50. Således er der en restrummelighed på i alt
45.000 m2 til kontor- og serviceerhverv.

2.2 Erhvervskommune med høje ambitioner

Figur 2.2.2 Erhvervsområder.
Kortet viser alle erhvervsområderne i Køge Kommune.
De indrammede områder er nummererede og henviser til
tabellen i figur 2.2.1.

1
4

7
6

3

5
2

Retningslinjer
1. I de stationsnære kerneområder omkring Køge,
Ølby og Køge Nord Station planlægges for etablering af større kontor- og servicevirksomheder.
2. Etablering af nye og udvidelse af eksisterende
virksomheder kan kun tillades, hvis Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra virksomheder
kan overholdes i områder med støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse.

N

5 km
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Planmål - Køge Kommune vil:
• Styrke Køges konkurrenceevne som regionalt og
kommunalt handelscenter
• Give mulighed for en udbygning af dagligvarebutikker i Køge by, Herfølge og Borup, hvor stigningen i
forbrugsgrundlaget vil være størst - herunder give
mulighed for en stor dagligvarebutik på Collstropgrunden
• Koncentrere udvalgsvarebutikker i Køge by, og give
mulighed for en positiv udvikling af udvalgsvarehandlen i Borup og Herfølge
• Placere nye butikker i bymidterne, så det sikres, at
dagligvarebutikkernes kundeflow bidrager til bylivet
og derved skaber afledt omsætning i udvalgsvarebutikkerne
• Tiltrække større udvalgsvarebutikker til Collstropgrunden for at styrke den samlede bymidtes position
som regionalt center

Retningslinjer
1. Afgrænsningen af bymidter og lokalcentre fremgår af fig. 2.3.7-2.3.13 (s. 66) samt kortbilagene for de enkelte rammeområder i Kapitel 4.
2. Rammerne for etablering af nye butiksarealer og
det maksimale butiksareal i de enkelte områder
fremgår af figur 2.3.14 (s.68).
3. De maksimale butiksstørrelser i bymidterne er
5.000 m2 for dagligvarebutikker
og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. I den
gamle bymidte i Køge opretholdes dog en
grænse på 400 m2, jf. lokalplan 3.11.
4. I lokalcentrene må der planlægges for maks.
butiksstørrelse på 1.200 m2 og samlet butiksareal op til 3.000 m2.

• Sikre en god dagligvareforsyning i de enkelte bydele
og i de mindre bysamfund

5. Uden for bymidter og lokalcentre må der planlægges for enkeltbutikker på maks. 1.200 m2,
som udelukkende betjener et lokalområde.
Sådanne nye butikker til lokal forsyning skal
placeres i en afstand af mindst 500 meter fra
lokalcentre eller bymidter.

• Udvikle centerstrukturen i tilknytning til eksisterende og kommende stationer for at fremme en bæredygtig detailhandelsstruktur, god tilgængelighed for
cyklister og gående samt en god kollektiv trafikbetjening.

6. Områder til lokalisering af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer fremgår af kortbilagene for de enkelte rammeområder i Kapitel
4 samt figur 2.3.3. Den maksimale størrelse for
butikker til pladskrævende varer er 20.000 m2.
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Detailhandel – byliv og erhverv
Detailhandlen er både et vigtigt erhverv og en basal
del af vores hverdag. Samtidig er den et vigtigt element i de store byer i kraft af det kundeflow og byliv,
som detailhandlen er med til at skabe. Et velfungerende butiksliv fungerer således også som fælles mødested for borgerne og er væsentlig for byernes kvalitet
som leve- og bosteder. Udviklingen i detailhandlen har
derfor betydning for byernes evne til at tiltrække og
fastholde borgere, men også for udviklingen i andre
erhverv som fx turisme, hvor spændende bymiljøer
med en kombination af detailhandel, kultur og oplevelser kan udgøre en attraktionsfaktor.
Med åbningen af ca. 30 nye butikker i Rådhusstrædet
ved stationen i Køge har byrådet valgt at styrke butikslivet med udgangspunkt i den velbevarede, historiske bymidte. Det er lykkedes at tiltrække en del af
de større kædebutikker, der hidtil har manglet i byens
samlede butiksudbud. Dermed er grunden lagt til at
sikre og styrke byen som et attraktivt handels- og
oplevelsescenter.
I de kommende år ønsker byrådet at styrke detailhandlen yderligere i og omkring bymidten ved at planlægge for store butikker på Collstrop-grunden. Denne
strategi betyder samtidig, at byrådet ikke ønsker
detailhandlen spredt ved motorvejen eller ved byens
indfaldsveje.
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Konkurrencen skærpes i oplandet
Køge er en del af hovedstadsområdet, hvor fingerbyen
udgør et både fysisk og funktionelt sammenhængende
by- og boligområde. For detailhandlen betyder det
sammenhængende byområde, at handelscentrene ligger geografisk tæt på hinanden, og byernes handelsliv
er derfor ikke alene bestemt af planlægningen i Køge
Kommune, men i høj grad også af udviklingen i de Ringsted
konkurrerende handelsbyer og -centre i det regionale
opland.

Greve

Lejre

Greve

Lejre

Roskilde

Roskilde

Solrød

Solrød

Ringsted

N

N

5 km

5 km

Køge ligger som endepunkt i Køgefingeren med kort
afstand blandt andet til Waves ved Hundige Station, til
Roskilde bymidte inklusiv Ro’s Torv og til City 2 i Høje
Taastrup. Disse er de største ”handelscentre” nord for
Køge, som konkurrerer om kunderne i Køges nordlige
opland. Både Waves og Roskilde bymidte har været
inde i en ekspansiv udvikling i detailhandlen. I den
vestlige del af Køge Kommune er Ringsted den nærmeste by, som konkurrerer om kunderne i det vestlige
opland. Mod syd i retning mod Stevns og Faxe kommuner, er Køge begunstiget af en forholdsvis stor afstand
til byer, som i omfang og kvalitet kan konkurrere med
Køges udbud af butikker.
Detailhandlen udbygges og udvikles konstant i hovedstadsområdet, og flere kommuner er fortsat interesserede i at udbygge eller nyetablere butikscentre samt
områder til store butikker uden for bymidterne. Denne
udvikling har over de seneste år medført, at Køge
Kommune har mistet terræn i forhold til flere af vores
nabokommuner. Dækningsgraden, der udtrykker for-

N

N
5 km

5 km

Faxe

Faxe

Stevns

Stevns

Figur 2.3.1 Køge bymidtes opland for dagligvarer.

Figur 2.3.2 Køge bymidtes opland for udvalgsvarer.

holdet mellem indbyggernes forbrug og omsætningen i
detailhandlen inden for et givet område, er for kommunen som helhed faldet fra 108 i 2007 til 107 i 2016.

primært skyldes det stærke butiksliv i Køge by, hvor
dækningsgraden er på 166 %.

For dagligvarer er der stort set balance mellem forbrug
og omsætning i kommunen, men der er tale om en faldende omsætning, og det samlede tal på 98 % dækker
over større, lokale forskelle. Udvalgsvarehandlen er
til gengæld styrket i kommunen som helhed, hvilket
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Den høje dækningsgrad i Køge by angiver, at butikkerne tiltrækker kunder fra et større opland, som rækker
ud over kommunegrænsen. Dermed kan det konstateres, at Køge står relativt stærkt i den regionale
konkurrence inden for udvalgsvarehandlen. Dækningsgrader for beklædning på 207 % i Ringsted (2014) og
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164 % i Roskilde (2014) indikerer dog tydeligt, at
indbyggere i Køge Kommune også handler i disse byer.
Samtidig foretager en del indbyggere fra Stevns og
Faxe kommuner indkøb i Køge. Dækningsgrader for
Køge Kommune og nabokommuner viser, at der er
belæg for at styrke detailhandlen yderligere i Køge
Kommune. Det gælder dels den daglige forsyning med
dagligvarer, og det gælder den specialiserede udvalgsvarehandel.

Ll. Skensved
Køge Nord

Borup

Ejby

Bymidte

Ølby
Lellinge

Køge bymidte

Bjæverskov-Vemmedrup
Boholte
Lerbæk torv
Boskov

Hastrup

Område til butikker
med særligt pladskrævende varer
Detailhandelen
i Køge
I 2017 Lokalcenter
blev der gennemført en detailhandelsanalyse,
som ligger til grund for kommunens planlægning. Analysen blev gennemført før, butikkerne i Rådhusstræde
åbnede, og de indgår derfor ikke i registreringen af
antal af butikker og etageareal.

På tidspunktet for analysens udarbejdelse, var der 327
butikker i kommunen fordelt på 30 % dagligvarebutikker, 18 % beklædningsbutikker, 38 % øvrige udvalgsvarebutikker og 13 % butikker, der forhandler særlig
pladskrævende varer. Se figur 2.3.4.

Herfølge
Holmebæk

Køge Kommunes detailhandelsstruktur består af de
fem bymidter i hhv. Køge, Ølby, Borup, Herfølge og

N

Figur 2.3.3 Detailhandelscentre.
Bymidte

5 km

Område til butikker med særligt pladskrævende varer
Lokalcenter
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Antal butikker 2017 (før åbningen af Rådshusstræde)

Bjæverskov. Køge bymidte og Ølby Centret udgør tilsammen rygraden i detailhandelsstrukturen. I disse to
bymidter findes et bredt udbud af dagligvarebutikker,
og i Køge bymidte findes kommunens største koncentration af udvalgsvarebutikker, som også har regional
betydning. Hertil kommer de syv lokalcentre Boholte,
Boskov, Holmebæk, Køge Nord, Lille Skensved, Ejby og
Lellinge. På et senere tidspunkt forventer byrådet at
der vil blive udlagt lokalcenter i Algestrup.
Der er en større dagligvarebutik på Ølsemaglevej og
én på Gymnasievej. Endelig er der fire områder til butikker med særlig pladskrævende varegrupper. I figur
2.3.5 ses det eksisterende butiksareal fordelt på de
enkelte centre.
Den beskrevne detailhandelsplanlægning er i overensstemmelse med landsplandirektivet for beliggenheden
af bymidter mv. i hovedstadsområdet, hvori Køge by
og Ølby er udpeget som bymidter. Herfølge søges med
Fingerplan 2018 indlemmet i fingerbyen, hvorefter
bymidten i Herfølge vil indgå i landsplandirektivet.

Område

Dagligvarer

Øvrige udvalgsvarer

Særlig Pladskrævende

I alt

Andel i %

Køge by

68

55

105

41

269

82

Herfølge

8

-

5

-

13

4

Borup

7

4

11

-

22

7

Bjæverskov/Vemmedrup

7

-

3

1

11

3

Øvrige

2

-

1

-

3

1

99

59

125

44

327

100

Køge Kommune

Bruttoarealer i centerområder, 2017
Navn

Planområde

Dagligvarer
(m²)

Beklædning
(m²)

Øvrige udvalgsvarer (m²)

Særligt pladskrævende
(m²)

Total (m²)

Køge bymidte

Bymidte

8.700

8.300

10.800

-

27.800

Ølbycenteret

Bymidte

7.300

400

800

-

8.500

Herfølge

Bymidte

3.000

-

200

-

3.200

Borup

Bymidte

4.100

300

1.300

-

5.700

Bjæverskov

Bymidte

3.400

-

600

-

4.000

Boholtegården

Lokalcenter

2.400

-

-

-

2.400

Hastrupparken

Lokalcenter

1.200

-

-

-

1.200

Ejby

Lokalcenter

900

-

-

-

900

Lille Skensved

Lokalcenter

900

-

-

-

900

Holmebækcenteret

Lokalcenter

700

-

-

-

700

Lellinge

Fremskrivning af forbrugsudviklingen
I detailhandelsanalyse er den fremtidige udvikling i
forbruget omsat til to scenarier for arealbehovet i planperioden. Afhængigt af udviklingen i indbyggertal, privatforbrug, vækst i e-handlen mv., kan der forventes
alt mellem et større behov for areal til detailhandel til,

Beklædning

Lokalcenter

500

-

-

-

500

Bækgårdsvej I
Bækgårdsvej II
Ringstedvej

Erhvervsområde

100

-

1.100

-

1.200

Københavnsvej
Nørremarken
Tangmosevej

Erhvervsområde

100

-

100

32.100

32.300

Lyngvej, Codan

Erhvervsområde

100

800

22.800

5.400

29.100

Solvangsvej

Erhvervsområde

-

-

800

3.000

3.800

Øvrige Køge by

Øvrige

5.400

100

5.500

13.900

24.900

Figur 2.3.4 (Øverst) Antal butikker, januar 2017.

Øvrige kommune

Øvrige

Figur 2.3.5 Butiksareal fordelt på centre.

I alt (m²)
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2.400

0

0

1.400

3.800

41.200

9.900

44.000

55.800

150.900
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Forudsætninger for vurdering af scenarie

Maksimumsscenarie
- med maksimalt behov
for nyt areal til detailhandel

Minimumsscenarie
- med mindst behov for
nyt areal til detailhandel

• Forbruget vil vokse og i 2028 nå niveauet fra 2007-2008,
hvilket vil betyde vækst i forbruget af både dagligvarer,
beklædning og øvrige udvalgsvarer.
• Væksten i internethandlen bliver mindre markant og vil i mindre grad tage andele fra de fysiske butikker.
• Dækningsgraden for dagligvarer stiger til 108 %
• Dækningsgraden for beklædning stiger til 101 %
• Dækningsgraden for øvrige stiger til 145 %
• Indbyggertallet stiger med ca. 9.000 personer i perioden 20162028.
• Den økonomiske krise fortsætter i mange år endnu, og borgerne bruger ikke flere penge på privatforbrug, end de gør i
dag.
• Internethandlen vokser kraftigt og tager større andele fra de
fysiske butikker i 2028.
• Dækningsgraderne forbliver på det nuværende niveau, hvilket
svarer til at Køge Kommune hverken vinder eller taber markedsandele til andre handelsbyer i regionen.
• Indbyggertallet vokser med ca. 9.000 personer i perioden
2016-2028.

Arealbehov
(m2)
Maksimumsscenarie
Minimumsscenarie

Dagligvarer

Udvalgsvarer

I alt dagligvarer
og udvalgsvarer

Pladskrævende
varer

14.500

22.500

37.000

-

5.500

- 3.000

2.500

-

Figur 2.3.6 Scenarier for fremtidige arealbehov
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at fremtidens forbrug kan ske på et detailhandelsareal, der svarer til det nuværende.
De seneste ca. 10 år har både budt på stigende urbanisering, økonomisk afmatning,
stigende e-handel og stigende konkurrence
mellem kommunernes detailhandel. Nye tal
tyder i slutningen af 2017 på, at den økonomiske afmatning er ved aftage, og at privatforbruget langsomt stiger igen.
Følgende faktorer vil have indflydelse på
detailhandlens udviklingsmuligheder i Køge
Kommune:
• Aktiv udvikling af detailhandlen, herunder
kommunalt engagement
• Befolkningsudviklingen
• Udviklingen i privatforbruget
• Udviklingen i internethandlen
• Udviklingen i handelsbalancen overfor nabokommunerne.
Det forudsættes, at arealintensiteten, dvs.
omsætningen pr. m², er konstant i perioden
2017-2028. Der opstilles to scenarier for
udviklingen. Maksimumsscenariet beskriver en
fremtidig udvikling, hvor alle parametre har
udviklet sig positivt for detailhandlen i Køge
Kommune. Minimumsscenariet udtrykker den
omvendte situation. De to scenarier er yderligere beskrevet i Detailhandelsanalyse 2017,
der kan ses på koege.dk.
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Det skal understreges, at vurderingen af arealbehovet i de to scenarier ikke tager højde
for, at en del af den skønnede forbrugstilvækst også vil kunne omsættes i de eksisterende butikker ved en højere omsætning pr.
m² og derved ikke give anledning til et øget
behov for nyt butiksareal.
Modsat forventes der at være behov for en vis
omfordeling af butiksarealer, hvor nogle utidssvarende butikker lukker, mens der etableres
nyt butiksareal andre steder. Omfordelingen
kan bl.a. ske som følge af et ønske om at
udvide eller flytte butikken for at opnå et tidssvarende butikskoncept og -indretning.
Der kan således opstå situationer, hvor der vil
være behov for nyt butiksareal på trods af, at
der ikke er sket en egentlig vækst i omsætningen, men som følge af en omfordeling af
forbruget, eller som følge af, at lejemålene
ikke er tidssvarende.
Rammer for detailhandelsudviklingen
I bymidterne kan kommunen, på baggrund af
en samlet vurdering af detailhandelsudviklingen, frit fastlægge rammerne for nybyggeriet.
Dagligvarebutikker må dog i følge planloven
ikke planlægges større end 5.000 m² og udvalgsvarebutikker ikke større end 2.000 m².
I lokalcentrene og for enkeltbutikker i lokalområderne er der faste grænser i planloven,
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således at butikker uden for bymidterne må planlægges op til 1.200 m² og lokalcentrene må samlet ikke
overstige 3.000 m².
Ifølge planlovens detailhandelsbestemmelser kan kommunen i stor udstrækning selv bestemme den samlede
arealramme og butiksstørrelse for butikker, der alene
forhandler særlig pladskrævende varer, som defineret i
planloven.

Kommunen har en stor interesse i at sikre de planmæssige rammer til den butiksudbygning, der vil være
betinget af udviklingen i indbyggertallet og forbruget.
Derfor skal der som minimum være en ramme, som
kan dække arealbehovet i minimumscenariet.
Da begge scenarier rækker frem til 2028, og da de
bygger på flere usikre parametre, har kommunen valgt
en forsigtig tilgang til nye planrammer i Kommuneplan
2017.

I Borup og i Herfølge vil markedskræfterne generere
en lokalt tilpasset og afbalanceret udbygning med
butikker. I disse byer skal rammerne afspejle behovet
i maksimumsscenariet, da kommunen ingen interesse
har i at begrænse butiksarealet. I Køge by kan der
være en risiko for, at for stor en ramme i de første år
af den 12-årlige planperiode kan føre til for meget nyt
butiksbyggeri med ukendte konsekvenser for den samlede bymidte. Derfor udlægges der i denne kommuneplan kun en ramme, der svarer til et middel mellem de
to scenarier. Ved næste revision af kommuneplanen i
2021 kan byrådet tage stilling til, om der skal tildeles
yderligere detailhandelsramme i bymidten - svarende
til den forventede stigning i forbrug og indbyggertal.
Køge by
Frem mod 2028 forventes en stigning i indbyggertallet
i Køge by på ca. 3.000 personer, bl.a. som følge af den
store boligudbygning i Køge Kyst. Afhængig af udviklingen i bl.a. privatforbrug og internethandlen svarer
dette til en stigning i det årlige forbrugsgrundlag for
dagligvarer på ca. 105 mio. kr. Det svarer til omsætningen i 2-3 dagligvarebutikker à ca. 1.000 m².
Nyt butiksbyggeri i Køges gamle bymidte skal fortsat
respektere den maksimale grænse for butiksstørrelser
på 400 m² inden for lokalplan 3.11. På denne måde
sikres de bygningsmæssige kvaliteter og det bymiljø,
der hidtil har kendetegnet det hyggelige købstadsmiljø.

Nørregade i Køge, med Køge Kirke i midten. Forpladsen ved kunstmuseet KØS anes midt i billedet.
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Der træffes ikke beslutning om flere nye udvalgsvarebutikker i Stationsområdet, før effekten af de nye
butikker i Rådhusstræde er kendt.
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Den udbygning af dagligvarebutikkerne, som kan
begrundes i en øget befolkning, kan placeres som
2-3 nye dagligvarebutikker uden for lokalplan 3.11,
eventuelt som én stor butik. På denne måde sikres det
bedst, at dagligvarebutikkerne understøtter den samlede detailhandel i bymidten.

Ølby bymidte
Ølbycentret og de omkringliggende, store boligområder er opført i forbindelse med åbningen af Ølby
S-station i 1992. Ølbycenteret indholder adskillige
dagligvarebutikker, herunder en Føtex, ligesom der er
flere udvalgsvarebutikker.

Nye udvalgsvarebutikker kan etableres i tomme lokaler
i bymidten. Hertil kommer en ny ramme på 10.000
m² på Collstrop-grunden til store udvalgsvarebutikker, og en dagligvarebutik på op til 3.500 m². De store
udvalgsvarebutikker må hver især være mellem 1.000
m² og 2.000 m². Her er særligt tænkt på brancher
eller butikker, der i dag ikke er repræsenteret i bymidten.

Der er ingen aktuelle planer om at udbygge Ølbycentret, der i dag også betjener boligområder ved Ølby
Lyng og Køge Nord. I forbindelse med byudviklingen
i Køge Nord planlægges der for et lokalcenter, som
kan supplere især dagligvareforsyningen i de nordlige
områder af Køge by.

Ved at placere disse store butikker på Collstropgrunden og ikke ved en mere ekstern placering i byen,
skabes det bedste grundlag for en bymidte, der kan
modstå den regionale konkurrence.
Køge by vil efterhånden fremstå med en unik detailhandelsstruktur i en historisk bykerne, hvor fraværet
af overdækkede butiksgader eller eksterne butikscentre kan vise sig at blive et væsentlig konkurrenceparameter i forhold til hovedparten af de konkurrerende
byer.
Afgrænsningen af Køge bymidte fastholdes, bortset
fra at den tidligere posthusgrund i Vestergade ikke
længere indgår i bymidteafgrænsningen. Samtidig er
boldbanerne ved Køge Idrætsbark udtaget af bymidten, som konsekvens af vedtagelse af lokalplan 1071

Herfølge
I Herfølge bor ca. 5.700 borgere. Detailhandlen i Herfølge er koncentreret i bymidten omkring Vordingborgvej og Billesborgvej, hvor der aktuelt planlægges for
en ny dagligvarebutik.
Med den planlagte boligudbygning i Herfølge muliggøres en befolkningstilvækst på ca. 1.340 personer
frem mod 2028. Det svarer til en stigning i det årlige
forbrugsgrundlag for dagligvarer på ca. 40 mio. kr., eller angivet i omsætning - til én dagligvarebutik på ca.
1.000 m².
Byrådet ønsker at præge detailhandelsudviklingen,
så butikkerne tættere på Vordingborgvej. I takt med
udbygningen af Herfølge Vest ønsker byrådet, at der
planlægges for, at bymidten kan udvides op mod stationen. Her søger kommunen via revision af fingerplanen at inddrage noget af den nuværende fredskov til
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byudvikling i et samlet centerbyggeri, der skal rumme
butikker og boliger. En ændring af bymidtens afgrænsning afventer revision af Fingerplan 2017, som forventes at ske i 2018.
Borup
Med ca. 4.500 indbyggere er Borup den største oplandsby efter Herfølge. Borup ligger knap 20 km fra
både Køge og Ringsted. Borups størrelse, og de relativt lange afstande til større handelsbyer, kommer til
udtryk i forholdsvis mange butikker i byen.
Bymidten i Borup strækker sig ca. 1,3 km langs Hovedgaden. De store dagligvarebutikker og en række
mindre butikker er koncentreret i centerbebyggelsen
ved Borup Skole, nord for Borup St., mens den øvrige
detailhandel er spredt i området ved Borup St. og
langs med Hovedgaden.
Med boligbyggeriet ved Møllebankerne stiger arealbehovet for detailhandel i Borup. Der planlægges for
ca. 900 nye boliger i planperioden med en forventet
befolkningstilvækst på ca. 1200 personer frem mod
2028. Det svarer til en stigning i det årlige forbrugsgrundlag for dagligvarer på knap 40 mio. kr., eller
omsætningen i én dagligvarebutik på ca. 1.000 m².
Da dagligvarebutikkerne i Borup også betjener borgere
uden for Borup by, fx i landsbyerne, er der i planrammen sikret mulighed for at etablere yderligere én stor
dagligvarebutik på ca. 1.000 m².
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Rammer for tilvækst i detailhandelsarealet frem til 2028
Navn

Planområde

Køge bymidte, incl. Sdr.
Havn

Bymidte

Collstrop
Ølbycentret

Butiksareal
2017

Ny planramme
Dagligvarer

Ny planramme
Udvalgsvarer

Ny planramme
Pladskrævende
varer

Samlet ramme
incl. omdannelse
og nybyggeri

27.800

2.000

2.000

0

31.800

Bymidte

0

3.500

6.500

0

10.000

Bymidte

8.500

1.000

1.000

0

10.500

Herfølge

Bymidte

3.200

1.500

1.000

0

5.700

Borup

Bymidte

5.700

1.500

1.000

0

8.200

Bjæverskov

Bymidte

4.000

0

0

0

4.000

Køge Nord

Lokalcenter

0

3.000

0

0

3.000

Boholtegården

Lokalcenter

2.400

0

0

0

2.400

Hastrupparken

Lokalcenter

1.200

0

0

0

1.200

Ejby

Lokalcenter

900

0

0

0

900

Lille Skensved

Lokalcenter

900

500

0

0

1.400

Holmebækcentret

Lokalcenter

700

0

0

0

700

Lellinge

Lokalcenter

500

0

0

0

500

Bækgårdsvej I, Bækgårdsvej II, Ringstedvej

Erhvervsområde

1.200

0

0

5.000

6.200

Københavnsvej, Nørremarken, Tangmosevej

Erhvervsområde

32.300

0

0

10.000

42.300

Lyngvej, Codan

Erhvervsområde

29.100

0

0

0

29.100

Solvangsvej

Erhvervsområde

3.800

0

0

3.000

6.800

Øvrige Køge by

Øvrige

24.900

1.000

1.000

0

26.900

Øvrige kommune

Øvrige

3.800

0

5.000

8.800

11.500

23.000

199.400

I alt (m²)

150.900

14.000

Figur 2.3.14. Skemaet viser, hvor meget butiksareal, der kan etableres i de forskellige by- og centerområder frem til 2028.
Butiksarealet kan etableres enten som omdannelse ved udvidelse af eksiterende butikker eller nybyggeri.
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Den nuværende, langstrakte afgrænsning af bymidten i Borup fastholdes i denne kommuneplan,
da der fortsat ligger butikker på hele strækningen – dog med en del huller. Byrådet har en klar
strategi om, at det er butikscentret mod nord ved
Kulturhuset, som skal understøttes for på lang sigt
at sikre et attraktivt bymiljø.
Det kan ske både ved at tillade nye butikker, ved
eventuelt at revidere lokalplangrundlaget og ved
at arbejde med fysiske eller organisatoriske tiltag i
Borupcentreret.
Øvrige centre
I de øvrige centerbyer Bjæverskov, Lille Skensved,
Ejby og Lellinge er der kun planlagt en begrænset
boligudbygning, og det vurderes, at der ikke er
grundlag eller behov for nye butikker. I Vemmedrup findes en enkelt dagligvarebutik.
I den sidste centerby, Algestrup, er der ingen
dagligvarebutik, men med den planlagte boligudbygning kan der over de kommende år igen skabes
grundlag for en lokal dagligvarebutik.
Bortset fra det nye lokalcenter Køge Nord, der
endnu ikke er bebygget, er lokalcentrene Boholte,
Boskov og Holmebæk rimelig velfungerende og har
generelt en god dækning inden for dagligvarer. Det
vurderes, at der ikke er behov for at planlægge for
udbygning af lokalcentrene.
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Torvedag i Køge.
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2.4 Kultur, idræt og fritid

Planmål - Køge Kommune vil:
• Gøre kultur- og idrætsområdet til en ’driver’ i udviklingen af både nye og eksisterende byområder i
Køge Kommune
• Bruge kunsten og kulturen som et centralt element i
udviklingen af Køges kystområder – fra Køge Marina
i nord til Søndre Havn og Søndre Strand i syd
• Integrere kultur-, idræts- og fritidslivet i arbejdet
med kommunens øvrige centre og mindre byområder – som Borup, Herfølge, Ølby, Campus Køge og
Køge Nord for at styrke lokalområdernes kulturelle
profil og identitet, som skal være en drivkraft for de
enkelte områders udvikling
• Give idrætslivet særlig bevågenhed ved at etablere
fritidsanlæg for forskellige sportsgrene i den bynære
natur, både til organiseret og uorganiseret idrætsliv
• Understøtte bredde- og eliteidrætten efter nærmere
plan
• Udvikle Køge Marina og Nordstrandens fritidsmæssige og rekreative funktioner og faciliteter for at gøre
området attraktivt i både en lokal og en regional
kontekst – og herunder sikre en god infrastrukturel
sammenhæng mellem Køge Marina og Køge centrum

Kulturen, idrætten og byudviklingen
Med udgangspunkt i Kultur- og Idrætsudvalgets
tre strategier: Kulturstrategien, Idrætsstrategien
og Biblioteksstrategien, skal kultur- og idrætsområdet være en ’driver’ i udviklingen af både nye og
eksisterende byområder i Køge Kommune. Samtidig
skal der arbejdes på at øge samarbejdet med folkeskolerne, herunder sikre adgangen til professionel
kunst og kultur på lige fod med adgangen til idræt
og foreningsliv.
Med byplanerne for Herfølge og Borup er der allerede sat fokus på, hvordan bl.a. kultur og idræt
kan være med til at styrke en positiv udvikling af et
levende og spændende byliv i bymidterne. Der skal
fortsat arbejdes på at skabe en forankret udvikling
gennem lokale partnerskaber mellem kultur- og
idrætsforeninger, handelsliv, borgerforeninger osv.
Det er desuden ambitionen at sikre en god geografisk og funktionsmæssig integration mellem Køge
by, Ølby, campus og Køge Nord. I den forbindelse
er det afgørende for de nordlige udviklingsområders
fremtidige kvalitet, at der skabes en velfungerende
og attraktiv infrastruktur og gode rammer for kultur- og fritidslivet i forhold til Køge by og den øvrige
del af Køge Kommune.

• Udvikle Køge Stadion til Køge Idrætspark.
Aktiviteter for børn i haven til Køge Museum.
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Kunst, kultur og idræt skal fortsat spille en central rolle
i de nye byområder under Køge Kyst, og det er afgørende, at der følges op på de seneste års mange kulturelle
og bymæssige eksperimenter for både at sikre en bred
interesse for udviklingen blandt kommunens borgere og
områdets nye beboere og et fortsat fokus på områdernes store potentiale og mange spændende kvaliteter.
I den sammenhæng spiller et nyt kulturhus en rolle som
kulturelt og bymæssigt knudepunkt i det nye stationsområde.

2.4 Kultur, idræt og fritid

KØS – Museum for kunst i det offentlige rum
Som led i den igangværende byudvikling deltager
Køge Kommune i en intensiv indsats sammen med
Køge Kyst og KØS. Gennem godt 10 år er der skabt
et samarbejde og gennemført talrige begivenheder,
kunstudstillinger og midlertidige byrum for at levendegøre de nye byudviklingsområder og for at sikre en
særlig identitet områderne.

Køge Kommune vil desuden arbejde for at undersøge
mulighederne for at etablere et vandrehjem eller lignende i Køge Marina.
Stadion – Køge Idrætspark
Byrådet ønsker at styrke idræts- og fritidsaktiviteterne
bl.a. gennem en omfattende modernisering og ombyg-

Ringborgen Borgring
I 2014 begyndte udgravningen af Borgring, en ’genopdaget’ vikingeborg ved Lellinge. Syd for det arkæologiske område er der etableret en seks meter høj
udsigtsplatform, hvorfra man kan se ned på området.
Museum Sydøstdanmark samarbejder med de øvrige
fire kendte ringborge i landet om ansøgningen om at
blive udpeget som UNESCO Verdensarv. I den forbindelse arbejdes der på at etablere et besøgscenter i
Køge ved Borgring.
Køge Marina
Køge Marina og Nordstranden er under udvikling som
et bynært, rekreativt område. Udviklingen skal gøre
Køge Marina til et spændende besøgsmål med cafeer,
restauranter og en lang række rekreative tilbud for
borgere, erhvervsliv og turister. Samtidig skal Køge
Marinas faciliteter for sejlere og marinaens øvrige
foreninger udvikles, så positionen som en levende og
attraktiv marina ved Køge Bugt fastholdes.

Lystbåde og joller på oplagspladsen i Køge Marina.
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ning af Køge Stadion. Planerne omfatter en ny sportshal, nye tribuner og øvrige sportsfaciliteter. I samme
område vil der blive mulighed for kontorerhverv- og
serviceerhvev.

2.4 Kultur, idræt og fritid

Planmål for friluftslivet og anlæg i det åbne
land - Køge Kommune vil:

• Så vidt muligt beskytte friluftsområderne mod støj
af hensyn til den rekreative oplevelse
• Udvikle kommunens grønne struktur i takt 		
med byvæksten
• Forbedre kystens rekreative værdier og forbedre
tilgængeligheden
• Forbedre de rekreative muligheder lokalt og 		
sikre sammenhæng mellem det daglige friluftslandskab og kommunens større naturområder
• Sikre at det åbne land tilbyder adgangs- og oplevelsesmuligheder for både det organiserede og det
almene friluftsliv med vægt på det almene friluftsliv.
Friluftsanlæg
Det er vigtigt for befolkningens sundhed, at byudviklingen skaber plads til et aktivt friluftsliv.
Det almene friluftsliv kræver ikke store anlæg. Til
gengæld bidrager et aktivt friluftsliv til befolkningens
livskvalitet og sundhed.
Det er vigtigt, at friluftsanlæg, der er afhængige af en
placering i landområdet, kan placeres hensigtsmæssigt og i sameksistens med andre aktiviteter uden for
byområdet. Samtidig skal der tages hensyn til, at
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der bevares uberørte områder til stille natur- og landskabsoplevelser.
Flersidig anvendelse
For at sikre en optimal udnyttelse af de begrænsede
grønne områder og åbne landskaber er det fremover
et grundlæggende princip, at der så vidt muligt planlægges for en flersidig anvendelse af friluftsanlæg i det
åbne land.
Offentligheden bør have adgang til at benytte anlæg
og bygninger af almen interesse. Der skal tages hensyn til naturen, så anlæggene også bliver udflugtsmål,
og der skal anlægges stier, som giver adgang til andre
natur- og landskabsområder.
Støttepunkter
Kommuneplanen giver mulighed for at etablere fremtidige rekreative støttepunkter i kommunen. Støttepunkterne i landområdet skal fremme det almene
friluftsliv både til lands og langs kysten. Områder, der
byder på landskabs-, kultur- og naturoplevelser, åer,
søer og kyster, er steder, hvor støttepunkter kan blive
attraktive og gavne friluftslivet.
Støttepunkter indebærer kun beskedne anlæg, fx lidt
parkering, primitiv teltplads, shelters, anløbsbro, kiosk, mindre udlejnings- eller udskænkningssteder eller
naturformidling. Derfor kan de ofte etableres uden at
genere de landskabs- og naturværdier, som de besøgende kommer for at nyde.
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Støttepunkter skal have god stiadgang, og kan de
nås med offentlig transport, er det en fordel. De kan
med fordel indrettes i eksisterende bygninger eller
ved friluftsanlæg i det åbne land, som har en form for
betjening.
Friluftsanlæg på land
Retningslinjerne om friluftsanlæg på land handler
primært om placering i landområdet af de areal- eller
bygningskrævende anlæg, som er særligt indgribende
landskabeligt set, fx golfbaner og rideanlæg. Formålet
er, at de store anlæg både placeres rigtigt og indrettes
hensigtsmæssigt i forhold til fx beskyttelsesinteresser
og flersidig anvendelse.
Store friluftsanlæg
Kommuneplan 2017 indeholder en inddeling af landområdet i tre zoner, som viser graden af, om store
friluftsanlæg kan sameksistere med andre interesser
og aktiviteter uden for byområdet.
Retningslinjerne gælder for nye anlæg og ændring eller udvidelse af eksisterende anlæg. Kommuneplanen
respekterer allerede fastlagte anlæg, som er muliggjort gennem en fredning, lokalplan og lignende.

2.4 Kultur, idræt og fritid

Zonering
Zone 1
Området er en ”forbudszone”, hvor nye store friluftsanlæg ikke kan placeres, fordi de er uforenelige med
andre interesser såsom internationale naturbeskyttelsesområder for dyr og planter, eksisterende skov,
råstofområder, der ikke er udgravet, eller ligger i
transportkorridoren.
Zone 2
I zone 2 åbnes der mulighed for at indpasse store
friluftsanlæg, hvis der tages særlige hensyn til beskyttelsesinteresser, landbrug, skovrejsning, lavbundsarealer og andre interesser, herunder de værdier, der er
årsagen til udpegningen af beskyttelsesområdet.
Det er en forudsætning, at der foretages en konkret
vurdering, således at beskyttelsesområdernes landskabs-, natur- og kulturværdier ikke forringes.

2.4.1 Lokalisering af friluftsanlæg.
Zone 1
Zone 2

N

Zone 3
Golfbaner
Lystbådehavne

5 km

Campingpladser
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Det forudsættes endvidere, at eventuelle friluftsanlæg
ikke griber ind i beskyttede områder som §3-naturområder, potentielle vådområder og fredede områder mv.
Golfbaner og store rideanlæg medfører intensiv brug af
arealer, der ændrer landskabets karakter og oplevelsen
af det. Derfor skal anlæggene tilpasses stedets terræn
og beplantning, og naturtyper og beskyttelsesområder
med unikke landskabs-, natur- og kulturværdier må
ikke tilsidesættes.
I naturområderne og i de udpegede økologiske forbindelser (kap. 3.4, figur 3.4.1) skal der tages særligt
hensyn til dyrs og planters levesteder, og anlæggene
skal medvirke til at forbedre levestederne ved etablering af våde områder og beplantning. På lavbundsarealer skal anlægget omfatte genopretning af vådområder
eller andre naturområder.
I kulturhistoriske og geologiske interesseområder skal
anlæggene kunne indrettes uden at forringe de sammenhængende kulturmiljøer og dannelsesformer, der
er årsag til udpegningen.
På arealer med grundvandsressourcer eller vandløb
må store friluftsanlæg indrettes på vilkår, der tager
hensyn hertil. Store græsningsarealer til rideanlæg
skal tage hensyn til § 3-naturområder, fx ved græsning
og gødningshåndtering. Ved anlæg af nye golfbaner
skal en tilladelse til vandindvinding tilgodese hensyn til
nærliggende vådområder.
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I områder med drikkevandsinteresser skal der spares
på vandet, fx ved at vande med genbrugsvand eller
overfladevand. Ved vandings- tilladelser til golfbaner
og andre større friluftsanlæg i grusgrave, hvor grundvandsressourcen er særlig sårbar, skal der stilles krav,
som sikrer, at der ikke kan ske nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.
I særligt værdifulde landbrugsområder skal der tages
hensyn til landbrugets struktur, og i skovrejsningsområder skal skovplantning indgå i anlægget.
Zone 3
Zone 3 er områder, hvor der kan etableres nye arealkrævende friluftsanlæg, hvis der tages hensyn til
§ 3-naturområder, grundvandets særlige sårbarhed
og eventuelt andre beskyttelsesinteresser i området.
Tiltag, der berører § 3-områder, forudsætter, at der
kan meddeles dispensation fra Naturbeskyttelsesloven,
hvor kommunen er myndighed.
Kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning
De fleste kulturelle anlæg, forlystelser og overnatningsanlæg bør placeres i byområdet, hvor udbuddet
af service, oplevelser og trafikbetjening er stort.
Dog er der tradition for, at museer og udstillinger, der
har en speciel, lokal tilknytning, og fx besøgsgårde
med dyr, vandrerhjem og campingpladser også kan
indpasses i landområdet i det åbne land.
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Støjende friluftsanlæg
Støjende friluftsanlæg skal, uanset om de placeres
i landområdet eller i byområdet, kunne overholde
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj fra
friluftsanlæg.
Placering af nye anlæg og udvidelse af eksisterende
anlæg til forlystelsesparker, sportsflyvepladser, motorsportsbaner og skydebaner er omfattet af VVMreglerne.
Med henblik på lokalisering af støjende friluftsanlæg i
landområdet definerer kommuneplanen zonerne A, B
og C samt en kombineret zone A/B med forskellig følsomhed for støjens påvirkning af oplevelsesværdier og
forstyrrelse af dyre- og fuglelivet. Også vandområder
er omfattet af retningslinjerne for støjende friluftsanlæg.
Zone A
Zonen omfatter de områder, der er mest sårbare over
for støj, og hvor støjende friluftsanlæg derfor ikke kan
placeres.
Zonen omfatter internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), hvor dyre- og fuglelivet
kan blive forstyrret, og hvor støj vil ødelægge naturoplevelsen. Ud over disse områder er der et afstandsbælte på 500 m udenom beskyttelsesområder i øvrigt
samt skov, hvor støj vil virke forstyrrende.

2.4 Kultur, idræt og fritid

Zone A/B
I disse områder er påvirkningen af evt. støjbelastning
ikke kortlagt, og det er derfor ikke muligt at kategorisere dem som enten zone A eller zone B. For at afgøre
om der kan lokaliseres støjende friluftsanlæg, er det
derfor nødvendigt at foretage en nærmere vurdering af
de støjmæssige forhold.
Zone B
Zonen omfatter områder, hvor støjende friluftsanlæg
undtagelsesvis kan placeres, afhængigt af anlægget
og de konkrete interesser det pågældende sted. I zone
B findes arealer, der grænser op til store trafikanlæg,
store tekniske anlæg eller visse erhvervsområder, hvor
støjende anlæg eventuelt kan placeres.
Zonen omfatter transportkorridoren, hvor specielle
arealer kan anvendes midlertidigt eller evt. permanent
til støjende aktiviteter med begrænsede bygninger og
anlæg.
Zone A

2.4.2 Lokalisering af støjende friluftsanlæg.
Zone A/B se redegørelsen side ?
Zone B
Zone A
Zone A/B

N

Zone B

Zone C
Eksisterende motorsportsbaner
Eksisterende private skydebaner

Zone C
Eksisterende motorsportsbaner

5 km

Eksisterende private skydebaner
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Zone C
Zonen omfatter områder i landområdet uden beskyttelsesinteresser eller andre interesser, der kolliderer
med støjende anlæg. Støjende friluftsanlæg kan placers i denne zone, hvis de kan overholde grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledninger om henholdsvis
”skydebaner”, ”støj fra motorsportsbaner” og ”støj fra
flyvepladser”.
Motorsportsbaner
Motorsportsbaner er omfattet af Miljøvurderingslovens
bilag 2 og skal VVM-screenes, inden nye projekter kan
realiseres. Projekter kan kræve miljøkonsekvensrapport iht. Miljøvurderingsloven.

Flyvepladser
Fritidsaktiviteter som privat- og skoleflyvning, flyvning
med svævefly og ultralet fly samt flyvning i forbindelse
med faldskærmsudspring foregår fra flyvepladser, som
også kan benyttes til forretnings- og taxaflyvning.
Anlæg af flyvepladser er omfattet af Miljøvurderingsloven. Projekter skal VVM-screenes, før de kan realiseres, og de kan kræve miljøkonsekvensrapport.
Privatflyvning i eget fly fra en mark på egen ejendom
reguleres alene via planlovens landzonebestemmelser
og Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Støjende vandsport
Sejlads med vandscootere, jetski, luftpudefartøjer og
tilsvarende fartøjer er forbudt uden særskilt tilladelse
til afholdelse af specielle arrangementer. Ansøgninger
om godkendelse behandles jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om sejlads med vandscootere mv.
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Retningslinjer
Friluftsanlæg på land
1. Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til
flere forskellige friluftsaktiviteter og være offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg i landområdet skal støj, belysning,
bygninger og anlæg begrænses og udformes
med hensyntagen til omgivelserne.
2.

Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet
ved oplevelsesmuligheder langs kysten og i det
øvrige landområde, når det efter en konkret
vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne.

3.

Naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde kan
etableres i zone 3. I zone 2 kan naturskoler,
fritidscentre og besøgsgårde og tilsvarende
begrænsede bygningsanlæg etableres eller
indrettes i eksisterende bygninger, når anvendelsen efter en konkret vurdering ikke skader
beskyttelsesinteresserne.

4.

Friluftsanlæg, der af areal- eller miljømæssige
grunde ikke kan placeres i byen, kan placeres i
landområdet uden for de regionale friluftsområder under hensyntagen til beskyttelsesområdernes landskabs-, natur- og kulturværdier.

5.

I zone 1 må der ikke etableres nye golfbaner,
rideanlæg eller andre større, landskabeligt ind-

2.4 Kultur, idræt og fritid

gribende areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg, og eksisterende anlæg kan ikke udvides.
6.

7.

8.

I zone 2 må nye golfbaner, rideanlæg og andre
arealkrævende friluftsanlæg, der kræver bygninger, anlægges, og eksisterende kan udvides
under forudsætning af, at landskabs-, natur- og
kulturværdier inden for beskyttelsesområder ikke
forringes, og der tages hensyn til kommuneplanens øvrige retningslinjer.

Friluftsanlæg ved kyst og søer
9. Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet
med blandt andet primitive teltpladser og anløbsbroer for kanoer og kajakker langs kysten og ved
søer, hvor det efter en konkret vurdering ikke
skader beskyttelsesinteresserne.
10. På eksisterende og nye badestrande kan der
etableres støttepunkter for friluftslivet med mindre
bygninger til betjening af badegæsterne.

I zone 3 kan nye golfbaner, rideanlæg og andre
arealkrævende friluftsanlæg, der kræver bygninger, anlægges, og eksisterende anlæg kan
udvides i områder uden beskyttelsesinteresser.

11. Køge Marina søges udviklet med lystbådehavnefaciliteter samt faciliteter og funktioner, som
understøtter en bredere kulturel og erhvervs- og
turismemæssig anvendelse af området.

Golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende
anlæg med bygninger skal overalt tilpasses landskab og beplantning, og terrænregulering må kun
finde sted i begrænset omfang. Anlæg, bygninger
og udenomsarealer skal i videst muligt omfang
være offentligt tilgængelige. Bygninger og parkeringsanlæg skal holdes samlet og knyttes til
eksisterende bygninger, hvis det ikke strider mod
landskabshensyn eller medfører væsentlige støjeller trafikgener. Der må ikke indrettes kunstig
belysning, bortset fra dæmpet belysning ved
bygninger og parkering.

Kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning
12. Overflødiggjorte landbrugsbygninger, der ikke ligger i kystkilen ved Skensved Å, kan indrettes med
indtil 10 værelser/ferielejligheder på maks. 40 m2.
13. Primitive teltpladser må etableres overalt, hvor det
efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresse.
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Støjende friluftsanlæg
14. Støjende friluftsanlæg må ikke placeres eller udvides i zone A.
15. Støjende friluftsanlæg, der kræver begrænsede
bygninger og andre faste anlæg, kan undtagelsesvis placeres i zone B, afhængigt af det konkrete
anlæg og beskyttelsesinteresserne i det konkrete
område.
16. Støjende friluftsanlæg kan placeres og udvides i
zone C.
17. Etablering af nye og udvidelse af eksisterende støjende friluftsanlæg kan kun tillades, hvis Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra anlæggene
kan overholdes i områder med støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom
anvendelse.

2.5 Familieliv, sundhed og sociale tilbud

Planmål - Køge Kommune vil:
• Arbejde for at de fysiske rammer giver mulighed for
et sammenhængende familieliv, fx ved at sikre gode
institutionspladser og skoleforhold til alle, og det
skal være muligt at komme til og fra arbejde
• Lokalisere skole- og dagtilbud, så de understøtter det enkelte barns mulighed for selvstændighed
og personligt ansvar for egen færden, herudover
skal børn have trafiksikker adgang til forskellige og
mangfoldige miljøer, som stimulerer deres nysgerrighed, frie bevægelighed og kreativitet

• Sikre tilstrækkeligt med ældre- og plejeboliger for
kommunens borgere, herunder senior- bofællesskaber, blandt andet for at skabe cirkulation i den
eksisterende boligmasse
• Sikre god fysisk tilgængelighed for handicappede,
ligesom der skal sikres relevante institutioner for
borgere med psykiske og fysiske handicaps
• Gennem den fysiske planlægning skabe tryghed, tilgængelighed og overskuelighed i det offentlige rum i
de enkelte byområder.

Vurdering af kapacitetsbehov
Kommunens fremtidige behov for kommunal service
vurderes årligt i forbindelse med udarbejdelsen af den
årlige befolkningsprognosen. Prognosen tager afsæt
i planerne om byggeri af nye boliger, og desuden
vurderes det fremtidige kapacitetsbehov på sektorområderne: dagtilbud, skole, SFO, ældrepleje og sundhed
(genoptræning).
Dagtilbudsområdet
Det er en målsætning for Køge Kommune at kunne
tilbyde plads i dagtilbud så tæt på familiens bopæl som
muligt. For at sikre bedst mulig overgang fra dagtilbud
til skole, tilstræbes det at tilbyde plads i dagtilbud i det

• Sikre en god udnyttelse af eksisterende kapacitet på
skole- og institutionsområdet ved målrettet placering og rækkefølge for udbygning af de nye boligområder
• Styrke samspillet mellem den fysiske planlægning
og fremme borgernes sundhed ved sammentænke
oplevelse, bevægelse, fællesskab, tilgængelighed
og rekreative muligheder, herunder mulighed for at
bruge skovene til rekreation og bevægelse.
• Arbejde for gode og sammenhængende stiforbindelser, pladser, parker, rideskoler, fodboldbaner med
mere for at fremme den generelle sundhedstilstand,
herunder skal forholdede for at anvende cyklen som
transportmiddel forbedres, og adgangen til at anvende kommunens grønne og blå områder aktivt og
rekreativt skal styrkes.
Fælles tur på strandengen.
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område, hvor barnet hører til. Der er i Køge Kommune
i alt fem områder på dagtilbudsområdet, som er en
samling af de 16 skoledistrikter.
Der er frit valg for dagtilbud over kommunegrænser.
Det betyder, at forældre kan søge plads i dagtilbud i en
anden kommune end bopælskommunen, og en kommune vil være forpligtet til at tilbyde plads til udenbys
borgere, såfremt der er ledig kapacitet. Dette påvirker sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel
i kommunen. I 2017 består den fysiske kapacitet på
dagtilbudsområdet af 3.121 pladser fordelt på 42 institutioner.

til niveauet for 2017. Derefter fortsætter antallet af
skolebørn med at stige frem til 2028, så der i 2028
vil være 432 flere børn end i 2017 (fra 8.461 børn til
8.893 børn).
Det er Køge Kommunes vurdering, at den forventede udvikling i antallet af elever og børn i skole og
SFO-området ikke giver anledning til behov for større
anlægsinvesteringer i forhold til den nuværende bygningskapacitet. Det skyldes, at der i en vis grad er
mulighed for at påvirke søgemønstrene og at arbejde
med en mere fleksibel udnyttelse af kapaciteten.

Sundhedsområdet
Køge Kommune har som mål, at så mange borgere
som muligt har adgang til at kunne benytte det offentlige rum – til gavn for borgernes sundhed. Derfor
er der også fokus på at sikre gode rammer for fysisk
aktivitet i det offentlige rum. Dette skal blandt andet
ske ved at styrke mulighederne for at være aktiv i naturen, fx ved at sikre en lettere adgang til kommunens
mange, rekreative områder.
I den forbindelse arbejdes der med at bringe viden om
alle de muligheder, der er for fysisk udfoldelse i naturen, ud til borgene. Derudover er det Køge Kommunes

Ifølge kommunens befolkningsprognose forventes
antallet af 0-6-årige at stige med ca. 1.200 (fra 4.313
til 5.524) svarende til en stigning på 28 % fra 2017 til
2029. Det betyder, at der i 2029 vil være et behov for
yderligere 400 nye dagtilbudspladser.
Skoleområdet
Køge Kommune har 14 skoler, en specialskole, et
skole/behandlingstilbud og et 10. klassecenter. Folkeskoleloven fastlægger ret til optagelse i folkeskole
inden for elevens bopælsdistrikt. Der er herudover frit
skolevalg, dvs. der kan søges om optagelse i andet
skoledistrikt, og der kan søges om optagelse over
kommunegrænser.
De kommende års befolkningsudvikling viser et mindre
fald i aldersgruppen 5-15-årige fra 2017 til 2018,
og først i 2024 vil niveauet af skolebørn igen svare
Midlertidig skøjtebane i Sdr. Havn.
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målsætning, at der indtænkes et sundhedsmæssigt
aspekt i den fysiske planlægning fremover. Dette kan
blandt andet ske ved at tænke gode muligheder for
aktiv transport ind i planlægningen, såsom gode cykeleller gangstier.
Køge Kommune har myndighedsansvaret for at yde
genoptræning til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra
sygehus, og har samtidig myndighedsansvaret for den
vederlagsfri fysioterapi.
I 2016 blev 2264 borgere visiteret til genoptræning
med baggrund i en række forskellige lidelser. Antallet
af genoptræningsplaner forventes at stige med 652,
svarende til en stigning på ca. 29% fra 2017 til 2029,
når der tages udgangspunkt i befolkningsprognosen.
Køge Kommune yder almindelig ambulant genoptræning på kommunens tre genoptræningscentre: Borup
Plejehjem, Møllebo og Tingstedet.

Det er vigtigt med gode, sammenhængende stiforbindelser og pladser, parker, rideskoler, fodboldbaner med mere for at fremme
den generelle sundhedstilstand.
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Med udgangspunkt i både den teknologiske udvikling
og det stigende behov på området, bliver der opført
et nyt genoptræningscenter i stationsområdet i Køge.
Centeret, som står skulle oprindeligt erstatte de tre
nuværende centre, men på grund af den stigende efterspørgsel på genoptræning overvejes det, om kapaciteterne på ét af de tre centre fortsat skal anvendes.
Hvilket center vil afhænge af praktiske hensyn, som
logistik, økonomi og kapacitetsplanlægning på andre
områder i Velfærdsforvaltningen.

2.5 Familieliv, sundhed og sociale tilbud

Ældreområdet
Køge Kommunes befolkning fra 60 år og opefter
stiger samlet set frem til 2029 ifølge kommunens
befolkningsprognose med 4.737 personer. Det
svarer til en stigning på 31,7 %. Til sammenligning
stiger resten af Køge Kommunes befolkning med
9,1 %, svarende til en stigning på 4.105 personer.
Således vil mere end halvdelen af befolkningstilvæksten i kommunen være i grupperne over 60
år. For forskellige aldersintervaller inden for denne
samlede gruppe er der dog markante variationer.
Køge Kommune råder i dag over 396 plejeboliger,
som hører under ”Det frie boligvalg for ældre”.
Det hører under § 5 i Lov om almene boliger og
plejehjemspladser, som reguleres efter § 192 i Lov
om social service.
Kommunen regner med et behov for yderligere
133 plejeboliger i 2029, som følge af den demografiske udvikling og med forventning om en
forbedring af borgernes sundhedstilstand.

Også som ældre skal der være gode muligheder i Køge Kommune for at holde sig sund og frisk. Billedet er fra Tingstedets ældrecenter.
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Planmål - Køge Kommune vil:

tro samt af motorveje eller andre overordnede vejforbindelser.

Køge Nord stationer er begge udpegede som knudepunktstationer.

Fingerbyens trafiksystem var oprindeligt primært
orienteret ind mod de centrale dele af hovedstaden.
I dag går trafikstrømmene i højere grad end tidligere
på tværs af byfingrene. De tværgående forbindelser
i de ydre dele af byfingrene betjenes af S-busser. De
stationer, hvor radial- og ringforbindelser krydser hinanden, knudepunktsstationerne, har en særlig strategisk beliggenhed med god tilgængelighed. Køge og

Trafiksystemet og bystrukturen skal koordineres, så
den fremtidige bolig- og erhvervslokalisering medvirker til at udnytte de eksisterende individuelle og kollektive transportsystemer optimalt. Dette skal desuden
medvirke til at begrænse ressourceforbruget og til at
dæmpe trafikkens miljøbelastning og trængsel.

• Sikre let adgang til kollektiv trafik
• Skabe sammenhængende og fornuftig infrastruktur
• Arbejde for et sammenhængende og velfungerende
stisystem.
• Understøtte let adgang til rekreation, arbejde, mv.
• Sikre p-pladser til pendlere ved stationerne
• Sikre at det er nemt at parkere sin cykel ved stationerne og andre væsentlige mål i byen

Cyklister i Pærehaven. Køge Kommune ønsker at endnu flere bruger cyklen og vil sikre at det er nemt at parkere den ved fx
stationerne.

• Reducere udlæg af store p-arealer ved at sikre dobbeltudnyttelse til fx rekration eller regnvandshåndtering.
Fingerbystruktur og miljørigtig lokalisering
Byerne og trafiksystemerne hænger sammen. Fingerbystrukturens hovedformål er at koordinere byudviklingen med trafiksystemet, så der opnås en by med
kvalitet og et effektivt, miljømæssigt bæredygtigt
transportmønster.
Hovedstadsområdet er i dag koblet på et overordnet
net af radialer og ringe af jernbaner og veje. Radialerne strækker sig fra hovedstadsområdets centrale
dele i København ud til Køge, Roskilde, Frederikssund,
Farum, Hillerød og Helsingør. Radialerne er betjent af
kollektiv transport i form af S-tog, regionaltog og Me-
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I henhold til planloven skal der tages særligt hensyn til
mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening. Principper om miljørigtig lokalisering skal bidrage
til, at persontrafikskabende byfunktioner placeres i
gangafstand fra velbetjente stationer på banenettet.
Det gælder fx større kontorarbejdspladser og regionalt
orienterede institutioner, mens flere andre erhvervstyper fortrinsvis placeres, således at de ligger godt i
forhold til det overordnede vejnet.
Pendling
Stationsnær lokalisering er et vigtigt virkemiddel til
begrænsning af trængslen på vejene. Det er samtidig et afgiftsfrit virkemiddel baseret på den enkeltes
frie valg. Personer uden bil tilbydes den nødvendige
mobilitet, og bilister tilbydes en alternativ rejseform,
som kan understøttes ved etablering af velbeliggende
parkér og rejs-anlæg.
I det omfang den kollektive transport opleves mere
attraktiv end kørsel i egen bil, vil flere lade bilen stå og
i stedet vælge den kollektive rejseform. Stationsnær
lokalisering viser sig at have en betydelig effekt på
pendleres transportadfærd.
De mange udviklingsprojekter i og omkring Køge skaber nye arbejdspladser og muligheder for bosætning,
dermed også nye destinationer og transportbehov.
Dette flytter trafikstrømmene og påvirker transportadfærden i kommunen.
Den kollektive trafik bliver væsentligt forbedret med
åbningen af Køge Nord Station, og det tilhørende

parkér-og-rejsanlæg. Det bliver også muligt at køre
videre mod Næstved uden skift, hvilket forventes at
kunne flytte en del kollektivbrugere fra Køge Station til
fx Herfølge Station.
Biltrafikken på vejnettet
Der er i Køge Kommune ca. 500 kilometer offentlig vej
og ca. 200 kilometer private fællesveje. Tre motorveje,
Køge Bugt Motorvejen, Vestmotorvejen og Sydmotorvejen mødes i Køge Kommune. De tre motorveje er
præget af omfattende pendlertrafik samt en national
og international person- og godstrafik. Køge Bugt Motorvejen er Danmarks mest trafikerede vej med over
123.000 køretøjer pr. døgn (2015).
Ifølge trafiktællinger er biltrafikken i Køge Kommune
steget med 10 % over de seneste 5-7 år. Stigningen er
primært sket på motorvejene og de primære trafikveje. Ser man udelukkende på kommunevejene er der
samlet set en stigning på ca. 3% i samme periode.

Den gamle kongevej, Vordingborgvej, skærer sig gennem
landskabet som et effektivt infrastrukturanlæg og et flere
hundrede år gammelt, kulturhistorisk spor. Her passerer den
Herfølge.
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Udviklingen i den kollektive trafik
Antallet af buspassagerer stiger fortsat i Køge Kommune, og passagertallet er vokset med 13% fra 2012
til 2013 og yderligere med 7% fra 2013 til 2016.
I 2017 blev der gennemført en busanalyse, der skal
ligge til grund for planlægningen af bustrafikken i
tilknytning til åbningen af Køge Nord station og årene
herefter.
+Way (Plusway)
I forbindelse med udviklingen af campus, universitetshospitalet, Køge Nord Station med videre, er der
etableret et system af busser, kaldet +Way. Busserne
skal indgå i betjeningen af passagerer fra alle de nye
arbejdspladser og andre publikumstunge, nye anlæg
ved Ølby og Køge Nord for at sikre let adgang til den
kollektive transport.
Strategisk trafikplan
Køge Kommune står i de kommende år overfor en
markant befolkningstilvækst. Derudover har kommunen en række større udviklingsprojekter såsom
Køge Havn, Køge Kyst, Køge Nord, Universitetssygehus og Campus. Denne udvikling øger behovet for en
velfungerende trafikinfrastruktur i kommunen og stiller
krav til trafikplanlægningen.
I 2016 udarbejdede Køge Kommune en strategisk
trafikplan, der skulle bidrage til at skabe overblik over
udviklingsprojekternes trafikale konsekvenser, komme
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med anbefalinger til indsatsområder og foreslå, hvad
der skal til for at fremtidssikre infrastrukturen.
Overordnet peger strategien på fire særlige indsatsområder samt et løbende fokus på optimering og
synergier, som tilsammen skal være med til at sikre, at
trafikinfrastrukturen er rustet til fremtiden.

Cykelhandleplan
Køge Kommune ønsker at sætte fokus på, hvordan det
kan gøres endnu mere attraktivt at cykle i kommunen,
og har derfor vedtaget en cykelhandleplan i 2015.
Ønsket er, at der skal være god mobilitet for alle, og at
cyklen skal være et naturligt valg, uanset om man skal
transportere sig til arbejde, uddannelse, indkøb eller
andet.

De fire indsatsområder i den strategiske trafikplan er:
1. Sammenhæng i kommunen og mellem transportformerne
Fokus på den geografiske sammenhæng i infrastrukturen og mulighederne for skift mellem transportformer. Boligbyggerier og nye arbejdspladser skaber nye
destinationer og transportbehov.
2. Den rigtige trafik på den rigtige vej
Fokus på at tung trafik og gennemkørende trafik primært kører på de overordnede veje, som er beregnet
til det. Kan bidrage til at skabe fredelige og trygge
bymiljøer, hvor det er godt at færdes – også for de
lette trafikanter.
3. De store sammenhænge
Fokus på forbindelserne ind og ud af kommunen – fx
supercykelsti på Københavnsvej.
4. Hvorfra – hvortil
Fokus på borgenes trafikale mål og mulighederne for
at transportere sig mellem hjem og arbejde, uddannelse, indkøb, fritidsformål mv.
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Cykelhandleplanen fastlægger visioner og mål for
cykeltrafikken, og der opstilles et katalog af muligheder til en række indsatser, som vil trække udviklingen
i den rigtige retning. Idékataloget indeholder såvel
fysiske som planlægnings- og adfærdsmæssige tiltag.
Der er ingen tvivl om, at et godt stinet er en væsentlig
forudsætning for at få endnu flere til at cykle. Da kommunen i forvejen har et godt udbygget stinet, er det
også vigtigt at påpege, at de fysiske tiltag alene ikke
gør det. Der er således i planen foreslået en række
aktiviteter med kampagner, kommunikation og borgerindddragelse.
Trafiksikkerhedsplan
Kommunen udarbejder i planperioden en ny trafiksikkerhedsplan, der bl.a. vil indeholde en analyse af
udviklingen i trafikuheldene på kommunens veje samt
en analyse af hastigheden på vejene. Planen vil også
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Det er et af byrådets mål at sikre let adgang til kollektiv
trafik.
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Retningslinjer
Følgende nyanlæg og ombygninger på vej- og banenettet skal respekteres:

f

a. Køge Erhvervshavn
b. Parkér og rejs-anlæg ved Køge Nord St.

b

c. Banekrydsning for fodgængere og cyklister i 		
Køge bymidte

g

d. Udvidelse af klapbroen på Carlsensvej

Mulige fremtidige infrastrukturanlæg, som skal
respekteres:

c
e

e. Vejtunnel ved Fændediget
f.

Omfartsvej ved Borup

h

g. Vejforbindelse øst om Ølby landsby
h. Station ved Hastrup Ø

2.6.1 Overordnet vejnet og nye trafikanlæg

N

Motorveje / Statsveje
Overordnede trafikveje / kommunale veje
Overordnede fordelingsveje / kommunale veje
Regionplanlagte vejanlæg
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indeholde forslag til forbedring af trafiksikkerheden og
trygheden på vejene ved hjælp af fysiske tiltag, kampagner m.m.
Trafikanlæg
På grund af den omfattende udvikling i Køge Kommune
er der behov for en lang række nye infrastrukturanlæg.
I det følgende er disse anlæg nærmere beskrevet.
Bogstaverne henviser til kortet, figur 2.6.1.
a. Køge Erhvervshavn
Køge Havn er udpeget som søtransportcenter på
linje med Københavns Havn, Hundested Havn og en
evt. ny havn ved Kastrup. Som følge heraf er en stor
udvidelse af erhvervshavnen under etablering bag to
ydre dækmoler. Tilgængeligheden til Køge Havn skal
sikres både fra land og vand.
b. Parkér og rejs-anlæg ved Køge Nord
I første omgang kan der etableres 900 p-pladser på
terræn, som i den fuldt udbyggede situation erstattes af 2.700 p-pladser i konstruktion, hvilket gør
anlægget til landets største pendlerparkeringsanlæg.
c. Banekrydsning for fodgængere og cyklister i Køge
bymidte
Som led i Køge Kyst projektet skal forbindelserne
mellem bymidten og havnen styrkes. I den forbindelse etableres en underføring for cyklister og
gående mellem havnepladsen og biografen.

d. Udvidelse af klapbroen på Carlsensvej til håndtering
af dobbeltrettet cykelsti
Klapbroen på Carlsensvej udgør den primære adgangsvej til Søndre Havn. Broen er indsnævret til en
enkelt kørebane for at sikre trygge vilkår for fodgægere og cyklister. I takt med udbygningen på Søndre
Havn intensiveres trafikken på klapbroen, og der vil
blive etableret en udvidelse af broen til to kørebaner
samt en dobbeltrettet cykelsti.

h. Station ved Hastrup Ø
En station ved Hastrup vil give mulighed for at en
stor del af borgerne i den sydlige del af Køge By vil
få kortere adgang til en station og dermed direkte
adgang til København.

e. Vejtunnel ved Fændediget
Byudviklingen ved Køge bymidte kan medføre øget
trængsel, særligt ved de sydlige indfaldsveje. For at
imødekomme trængselsudfordringer og skabe bedre
sammenhæng mellem by og havn reserveres arealer
ved Fændediget og Toldbodvej til en mulig vejforbindelse under jernbanen.
f. Omfartsvej ved Borup
For at aflaste Borup for gennemkørende trafik kan
en omfartsvej øst om den nordlige del af Borup lede
trafikken uden om byen. Vejen vil være en forlængelse af Vestre Ringvej fra Møllevej frem til Ryeskovvej ved jernbaneoverskæringen ved Borup Huse.
g. 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.
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Parkeringsstrategi
Byrådet har i 2011 udarbejdet en parkeringsstrategi
for Køge Bymidte. Parkeringsstrategien indeholder
følgende hovedelementer:

Eg
e

de

• Fastsættelse af en reduceret parkeringsnorm for
Køge bymidte

Køge Nord station

• Udpegning af arealer til placering af offentlige erstatnings-p-pladser i forbindelse med byomdannelse
på centralt beliggende parkeringsarealer omkring
Køge station
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Parkeringsnorm for Køge Bymidte
Køge Bymidte ligger ved Køge Station, som er en regional knudepunktstation med adgang til højklasset kollektiv transport. Med Ringstedbanens åbning forbedres
den kollektive trafikbetjening af Køge by yderligere, og
flere borgere med ærinde i bymidten forventes derfor
at benytte den kollektive transport.

Øls

Ring

• Fastsættelse af principper for implementering af
betalingsparkering i Køge bymidte.
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Figur 2.6.2 Kortet viser området for reduceret p-norm i Køge
Bymidte, de p-pladser, som nedlægges i forbindelse med
udviklingen af Køge Kyst samt de udpegede arealer til erstatningsanlæg.

Offentlige p-pladser, som kan nedlægges
Arealudlæg til offentlige p-anlæg til erstatning
for nedlagte p-pladser
Område med reduceret p-norm
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Samtidig ønsker byrådet at modvirke trængselsudfordringer som følge af de planlagte byudviklingsprojekter
i og omkring Køge og samtidig få flere til at cykle. På
den baggrund fastsættes en lavere parkeringsnorm for
bymidten inkl. de tre byudviklingsområder i Køge Kyst:
stationsområdet, Søndre Havn og Collstrop-grunden.
Parkeringsnormen ved nybyggeri og byomdannelse i
bymidten fremgår af kommuneplanens generelle rammer.
Udpegning af arealer til placering af offentligt
tilgængelige erstatnings-p-pladser
Som led i byudviklingen af Køge Kyst, nedlægges

ialt 1.256 offentlige p-pladser i stationsområdet og
på Collstrop-grunden. Samtlige p-pladser erstattes
med nye offentlige p-pladser på by- eller stationsnære
arealer. En del parkeringspladser i stationsområdet er
allerede nedlagt og erstattet af nyanlagte parkeringspladser ved Pedersvej, Blegdammen, Kongsberg Alle,
Toldbodvej, Værftsvej og Cementvej.
Kommuneplanen indeholder desuden arealreservationer på en række centralt beliggende arealer, hvor
de resterende p-pladser fra Collstrop-grunden og det
sydlige Stationsområde kan etableres på terræn eller
i konstruktion. Dog er 400 nuværende p-pladser på
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Collstrop-grunden dedikerede pendler-p-pladser tilnyttet Køge St. De flyttes til et nyt parkér og Rejs-anlæg
ved Værftsvej.
Figur 2.6.2 viser parkeringsarealer, som nedlægges
samt arealer, som i kommuneplanen er udpeget til
placering af nye parkeringspladser til erstatning for de
nedlagte p-pladser. For alle arealer skal der udarbejdes
lokalplan inden der kan etableres parkeringsanlæg i
konstruktion.
Det nye byggeri langs Køge Station er opført på de tidligere parealer og på den tidligere busterminal.
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Planmål for stinettet- Køge Kommune vil:
• Udbygge det eksisterende stinet på tværs 		
af kommunen og til nabokommunerne.
• Sikre at stinettet giver de lette trafikanter sikre
forbindelser mellem de væsentligste mål i kommunen, fx mellem boligområder, skoler, arbejdspladser,
stationer, idrætsanlæg og kulturfaciliteter.
• Etablere et sammenhængende ”transportstinet”,
som skal:
- tilgodese hurtigst mulig cykeltransport, primært
langs de større veje
- medvirke til at give pendlerne mulighed forskellige valg af transportmiddel
- forbinde store befolknings- og arbejdsplads		
koncentrationer og give god adgang til større
trafikterminaler, herunder have fokus på sammenhængen mellem Køge Nord Station, Campus
og Ølby Station
- have en standard, som giver de bedst mulige
forhold for cyklisterne, herunder sikkerhed, 		
direkte rute, vintervedligeholdelse, god belægning og belysning mv.
• Etablere et sammenhængende ”rekreativt stinet”,
som skal:
- danne grundlag for etablering og afmærkning af
cykelruter (ved skiltning)
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- gøre det muligt for cyklister og gående at komme
til udflugtsmål i kommunen
- udpeges med udgangspunkt i det eksisterende
regionale og kommunale stinet, og hvor manglende
strækninger udpeges principielt, hvis en detailplanlægning endnu ikke er tilrettelagt
- gøres så finmasket som muligt og forbindes med de overordnede trafikstier og det 		
lokale stinet, fx lokale stier, skolestier, kirke		
stier mv.
Stinettet
Køge Kommune har et veludbygget, overordnet stinet,
som binder stierne sammen i kommunen. De stier, der
indgår i stinettet, består af flere forskellige typer af
stier, dem som sikrer hurtig og sikker transport over
længere afstande og dem, som bruges til småture til
fods eller på cykel.
Kommuneplan 2017 udpeger dette sammenhængende
stinet.
Køge Kommune arbejder løbende på at få stinettet
udbygget, så det bliver mere sammenhængende og
sikkert, og løbende udbygges.
På Kommunes hjemmeside er det muligt at se et kort
over alle stier i kommunen, herunder også mindre
stier, som ikke er udpegede som transport- eller rekreative stier.
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Transportstier
Transportstierne er de stier i kommunen, som binder
byerne sammen og giver mulighed for at man på
cykel sikkert og hurtigt kan nå mål længere væk. De
omfatter fx stierne mellem Køge-Ølby og forbindelser mellem Ølby, Ejby og Borup. Stierne er udformet
som stier i eget tracé eller de er tydeligt adskildt fra
kørebanen. Stierne er typisk asfalterede.

2.6 Transport og infrastruktur

N

2.6.3 Transportstier
Eksistrende transportstier

5 km

Planlagte transportstier
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2.6 Transport og infrastruktur

Det rekreative stinet
Det rekreative stinet er et overordnet, sammenhængende net af stier, som anvendes til længere vandreeller cykelture, og som også er velegnede til mindre
udflugter og ture. De stier, som indgår i det rekreative
stinet skal være egnede både for cyklende og gående.
De er derfor asfaltedere, belagt med grus eller de følge
mindre trafikerede lokale veje, fx gennem en landsby.
Barrierer som store veje, jernbaner og vandløb forhindrer flere steder, at stinettet kan skiltes som sammenhængende stirute. Byrådet ønsker at arbejde for at
sikre passage af de barrier, der forringer stiernes oplevelsesværdi og anvendelsesværdi, fx ved krydsning

af større veje, jernbaner eller vandløb. På mindre
trafikerede steder kan der fx etableres midterheller,
lysregulering m.v., mens der ved nye, større veje
f.eks. kan etableres en tunnel eller en bro.
Byrådet vil arbejde for, at der som minimum etableres vandrestier langs kommunens betydende
vandløb. Nye stier skal søges realiseret i samarbejde med lodsejere, primært efter frivillige aftaler.
Cykelparkering
Cykelparkering er et vigtigt element i Køge Kommunes strategi for at fremme cykeltrafikken. I den

Retningslinjer
1. Strækninger, der er en del af transportstinettet,
skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der
er tydeligt adskilt fra biltrafikken
2. Der skal ved forbedring af trafikterminaler sørges
for, at der er cykelparkering i tilstrækkeligt omfang
som er placeret bedst muligt i forhold til terminalernes skiftemuligheder.

4. I planlægningen indarbejdes overordnede stiforbindelser i nabokommunerne, så det kommunale,
rekreative stinet også har forbindelse med stinettet
i nabokommunerne.
5. Stierne i det (regionale) rekreative stinet bør have
sikrede krydsninger, om nødvendigt niveaufri, over
eller under barrierer som veje, baner og vandløb,
så stiernes oplevelsesværdi, sikkerhed og sammenhæng tilgodeseses.

3. I planlægningen skal det regionale, rekreative
stinet indarbejdes, bla med henblik på skiltning af
et sammenhængende, rekreativt stinet.
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sammenhæng er gode og trygge cykelparkeringsforhold ved stationerne vigtige. I de gennerelle
rammer i kapitel 4, er omfanget af cykel-p-pladser
ved nybyggeri fastsat.

2.6 Transport og infrastruktur

Det rekreative stinet omfatter blandt andet Dalbyvej, som her
går gennem Nr. Dalby.

Eksisterende rekreative stiruter
Planlagte rekreative stiruter

2.6.4 Det rekreative stinet med transportstier

N

Eksisterende rekreative stinet
Planlagte rekreative stinet

5 km

Eksistrende transportstier
Planlagte transportstier
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Transportkorridoren
Fingerplanens udlæg af en transportkorridor er en
langsigtet arealreservation, som skal sikre placeringsmuligheder for fremtidige, overordnede trafik- og forsyningsanlæg. Det betyder, at der som udgangspunkt
ikke kan opføres ny bebyggelse indenfor arealreservationen.

Transportkorridoren er principielt udlagt i en bredde på
ca. 1 km, men er på enkelte strækninger reduceret til
en mindre bredde.
Bebyggelse og anlæg, som er nødvendige for driften
af jordbrugsejendomme mv i hht. planloven, er ikke
omfattet af bestemmelserne om transportkorridoren.
Midlertidige bygninger og anlæg kan placeres i transportkorridorerne, når der i forbindelse med landzone-

tilladelser tinglyses fjernelsesvilkår for de pågældende
anlæg. Fjernelsesvilkårene medfører, at hvis der opstår
et samfundsmæssigt behov for at anvende transportkorridoren til infrastrukturanlæg, skal de pågældende
anlæg fjernes uden udgift for det offentlige.
I Køge Kommune omfatter transportkorridoren også
arealer, som ikke i dag er udnyttet til større infrastrukturanlæg. Det gælder arealerne vest for Ll. Skensved
og Højelse, som er reserveret til en evt. fremtidig
jernbane- og motorvejsforbindelse, Ring 5.

Vemmedrupafkørslen. Store infrastrukturanlæg som Vestmotorvejen og København-Ringstedbanen, er placeret i
transportkorridoren langs med motorvejen.
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2.6 Transport og infrastruktur

Retningslinjer
1. Den langsigtede reservation af transportkorridor
til fremtidig, overordnet trafikal infrastruktur og
tekniske anlæg fastholdes.
2. Transportkorridorens landzonearealer friholdes for
yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg, som er nødvendig
for driften af landbrugsejendomme mv., i henhold
til planloven.
3. Udnyttelse af byzonearealer i transportkorridoren
må ikke intensiveres eller ske i modstrid med
konkrete infrastrukturformål.

N

2.6.5 Transportkorridoren som fastlagt af staten.

5 km

Transportkorridor
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Planmål - Køge Kommune vil:
• Medvirke til at forebygge konflikter mellem støjende
aktiviteter og støjfølsom arealanvendelse
• Sikre at støjbelastede områder ikke udlægges til
støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige
anvendelse kan sikres mod støjgener
• Sikre at nye støjende anlæg ikke belaster eksisterende eller planlagte støjfølsomme anvendelser
• Sikre at der fortsat er plads til støjende virksomheder, herunder udlægge fremtidig støjkonsekvenszoner og transformationsområder
• Arbejde for at minimere generne ved boligområder
ved at udlægge arealer til lastbilparkering, som
modsvarer behovet også på længere sigt
• Søge at udpegeStøjkort:
stilleområder
hvor støjbelastningen
Cowi
over
78
db
er lav, både i og uden for byområder. Stilleområderne vil få status af73støjfølsom
anvendelse.
til 78
68 til 73
Støjkort: Cowi

63 til 68

over 78 db

N

58 til 63

73 til 78
68 til 73

Andre temaer

63 til 68
58 til 63

5 km

Andre temaer

Støjzone 500 m om udvalgte områder
Udvalgte erhvervsområder

Skitseret støjzone på 500 m om udvalgte områder
Udvalgte erhvervsområder
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2.7 Støj

Støjbeskyttelse i planlægningen
Køge Kommune drager fordel af store infrastrukturelle
investeringer og anlæg, og forventer blandt andet på
baggrund af disse investeringer en væsentlig stigning i
befolkningstal og arbejdspladser. Det påvirker i sagens
natur trafikbelastningen i kommunen, ikke mindst da
kommunen ligger i et regionalt knudepunkt for transport.
Visse steder i Køge Kommune er støjbelastningen fra
vejene meget stor. Det er primært strækninger langs
Køge Bugt Motorvej og Syd- og Vestmotorvej, men
også boliger langs ringvejsstystemet kan være påvirket af støj over grænseværdierne. Jernbanestøjen er
også høj på visse strækninger.
Køge Kommune arbejder for at nedbringe antallet af
støjbelastede boliger, dels ved reelle afskærmninger,
dels ved løbende dialog med Vejdirektoratet og Banedanmark om tiltag ved de statslige veje som motorvejene og ved jernbanerne.
En kommune må i henhold til planloven ikke udlægge
støjfølsom anvendelse som fx boliger, hvis der ikke kan
sikres mod støjbelastning i henhold til Miljøstyrelsens
vejledninger. Arealer til støjfølsom anvendelse kan dog
udlægges, såfremt der i lokalplanlægningen stilles krav
om passende støjafskærmning som forudsætning for
ibrugtagning af ny bebyggelse.

beboere, men planloven rummer også mulighed for at
sikre virksomhederne mod at skulle reducere støjpåvirkningen op mod nye byområder. Det kræve fx, at
områderne er udlagt i kommuneplanen med støjkonsekvenszoner omkring visse virksomheder.
Transformationsområder er områder inden for støjkonsekvensområdet, hvor der må tåles højere støjgrænser ved støjfølsom anvendelse. Kommuneplan
2017 fastsætter ikke støjkonsekvenszoner omkring
erhvervsområderne, da grundlaget for at fastsætte
disse, endnu ikke er til stede. Derfor er der heller ikke
udlagt transformationsområder.

Retningslinjer
1. Ved etablering af nye veje og jernbaner skal det
tilstræbes, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes i eksisterende og planlagte
områder med anden støjfølsom anvendelse.
2. Ved udlæg af arealer til støjfølsom anvendelse,
skal det inden for udlægget sikres, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes i
forhold til støj fra veje og jernbaner, virksomheder
samt støjende friluftsanlæg.

Kortet på forrige side viser de områder omkring STC,
Køge Havn og Bjæverskov V, som kræver særlig
opmærksomhed for planlægning for støjfølsom anvendelse. Kortet vil indgå i det videre arbejde med kommunens virksomheder med henblik på senere fastlæggelse af støjkonsekvens- og transformationsområder.

3. Når der lokalplanlægges for boliger og anden støjfølsom anvendelse i støjbelastede områder, skal
planen indeholde bestemmelser om afskærmning
og anden støjbeskyttelse, der sikrer, at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes
inden for området.

Når der tages stilling til placering af støjende virksomheder og fritidsanlæg eller sådanne virksomheder og
anlæg ændres væsentligt, vil støjforhold og metoder
til at nedbringe støjen blive vurderet og tænkt ind i
planlægningen og eventuelle godkendelser.

4. Etablering af nye og udvidelse af eksisterende
støjende virksomheder og friluftsanlæg kan kun
tillades, hvis Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes i eksisterende og planlagte
områder med støjfølsom anvendelse.

Støjkonsekvens- og transformationsområder
Lokalplanbestemmelser og miljøgodkendelser af virksomheder kan sikre mod støjulemper for fremtidige
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Dette gælder også, når der bygges nye veje, når eksisterende veje ombygges, og når der foretages betydelige omlægninger af trafikken.
Støjbelastede områder
Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier
for de fleste typer af ekstern støj (vejstøj, togstøj,
lufthavnsstøj, virksomhedsstøj, støj fra skydebaner og
motorsportsanlæg mv.). Grænseværdien er afhængig
af, hvilken type af område der belastes, fx blandede
områder, erhvervsområder, boligområder eller rekreative områder.
De vejledende støjgrænser er et udtryk for den støjbelastning, som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt
og sundhedsmæssig acceptabel. Et område betegnes
som støjbelastet, når støjniveauet af den aktuelle type
støj er højere end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

ler. Hoteller, kontorer og liberale erhverv kan også
være støjfølsom anvendelse.
Afledt støj fra virksomheder
Der er mulighed for, at der kan opstå konflikter mellem
mindre erhvervsområder og nærliggende boligområder, fx når ventende lastbiler eller køletrailere parkeres
på kommunens veje, indtil de kan aflevere eller hente
varer ved en virksomhed. I takt med at kommunens
erhvervsområder forøges, vil der også bliver mere lastbiltrafik i kommunen og dermed også større behov for
parkering. Når nye erhvervsområder udlægges, skal
der tages forbehold for dette, og ved eksisterende erhvervsområder, kan det være nødvendigt at se på, om
der er tilstrækkelig mulighed for at parkere ventende
lastbiler, uden at det påfører omgivelserne støjgener.
Byrådet vil derfor arbejde for at etablere flere lastbilparkeringspladser i kommunen.

Hvis grænseværdierne overholdes, vil den overvejende
del af befolkningen opfatte støjen som acceptabel.
Hvilke lyde, der opfattes som støj, afhænger imidlertid af personen og situationen. Støj kan derfor godt
opfattes som generende, selvom grænseværdien er
overholdt.

Kortlægning af støjpåvirkningerne
Der findes ikke et kortgrundlag for den samlede støjbelastning i Køge Kommune. Ringvejsstrækningen og
de større tilsluttende veje er støjkortlagt, og ses på
kortet s.XX sammen med støjpåvirkningen fra motorvejsstrækningerne i hele Køge Kommune.

Støjfølsom anvendelse
Støjfølsom anvendelse omfatter boliger, institutions-,
sommerhus-, og kolonihaveformål samt campingpladser - herunder i et vist omfang udendørs opholdsarea-

På førnævnte kort er der endvidere udlagt en skitsemæssig støjkonsekvenszone på 500 meter omkring
erhvervshavnen og erhvervsområder til transport- og
distributionserhverv.
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Ved ændringer inden for denne støjkonsekvenszone,
skal det vurderes, om den ændrede anvendelse påvirker virksomhederne, eller om der evt. skal etableres
støjreducerende foranstaltninger eller på anden måde
sikres, at ny støjfølsom anvendelse ikke påvirkes af
virksomhedsstøj.
Ved byudvikling, lokalplanlægning og landzonetilladelser inden for de områder, der kan være påvirket
af støj, både trafikstøj og virksomhedsstøj, skal det i
hvert enkelt tilfælde vurderes, om tilladelse skal gives
under forudsætning om støjsikring, eller om den ønskede anvendelse det pågældende sted skal afvises af
hensyn til menneskers sundhed.

2.8 Det åbne land, sommerhuse og kolonihaver

Planmål - Køge Kommune vil:
• Sikre landområdet som et attraktivt, åbent landskab, som både skal beskyttes og kunne benyttes,
og som rummer både jordbrugsproduktion, landskabs-, natur- og kulturværdier og friluftsliv
• Sikre en klar grænse mellem by og land
• Styrke landsbyernes identitet og forskellighed

Landzoneadministrationen
Landområdet omfatter den del af kommunens areal,
som ikke er en del af det eksisterende eller fremtidige
byområde eller sommerhusområde. Landområdet omfatter primært landbrug og skove samt landsbyer og
mindre bebyggelser i landzone, men indeholder også
en række samfundsmæssigt nødvendige trafik-, forsynings- og kommunikationsanlæg i landzone.
Området omfatter overvejende landzone og er ikke bymæssigt bebygget eller planlagt til egentlig bymæssig bebyggelse.

• Sikre en god balance mellem at bevare det gamle og
gøre plads til det nye
• Styrke fællesskabet i landsbyerne
• Styrke nye former for bosætning
• Styrke nye muligheder for erhverv
• Styrke oplevelsesturismen
• Sikre let adgang til naturen.

En af de smukke åer i Køge Kommune.
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Retningslinien om at friholde landområdet mest muligt
for byggeri følger landzonebestemmelserne i planlovens kapitel 7.
Begrænset nybyggeri i landsbyer vil sige, at der kan
være tale om få boliger inden for den eksisterende
landsbyafgrænsning med byggeri, der kan tilpasses
den eksisterende bebyggelse. Ved administrationen tages der udgangspunkt i planloven og i den af byrådet
vedtagne landdistriktspolitik.

2.8 Det åbne land, sommerhuse og kolonihaver

og etableres naturstier og lignende.
Retningslinjer for landområdet
1. Som hovedregel skal landområdet friholdes for
yderligere byfunktioner, dvs. bebyggelse og anlæg, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendige for
landbrug, skovbrug eller fiskeri. Nødvendige by-,
trafik- og forsyningsanlæg og lignende samt ikke
bymæssige friluftsanlæg, der kan begrundes i et
væsentligt samfundsmæssigt behov, kan placeres i landområdet efter en afvejning med andre
planmæssige interesser.
2. Landsbyernes afgrænsning ud mod det åbne
land skal fastholdes. Landsbyer i landzone skal
bevare landzonestatus. I landzonelandsbyer skal
byggeri og anlæg være yderst begrænset og
respektere stedets landskabs-, natur- og kulturværdier.
3. Kystområdet i landzonen skal søges friholdt for
bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af
kystnærhed. I 3 km kystnærhedszonen må der
kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt
der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
4. Den grønne hovedstruktur skal fastholdes. Forbedringer kan ske ved, at der plantes ny, rekreativ og bynær skov, foretages naturgenopretning
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5. Forbedringer inden for den fastlagte transportkorridor skal ske under hensyn til, at korridoren
bliver fastholdt som arealreservation til trafik- og
forsyningsanlæg og lignende.
6. Adgangs- og opholdsmulighederne skal søges
forbedret både i de regionale friluftsområder og
i landområdet i øvrigt, herunder i områder med
bynær beliggenhed og i de dele af de udpegede beskyttelsesområder, som rummer særlige
landskabs-, natur- og kulturværdier af væsentlig
rekreativ betydning, og som kan tåle rekreativ
benyttelse.
7. Kystkilen ved Skensved Å skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv
og andre bymæssige formål samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af området til
almene, rekreative formål. Befolkningens adgang
skal opretholdes. Forbedringer kan ske fx ved
opkøb af arealer og anlæg af stier og etablering
af støttepunkter.
8. I landområdet uden for kystkilen kan der afgrænses og planlægges for lokale friluftsformål
i en bynær zone omkring kommunens større
byområder.
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9. Der må i henhold til Fingerplanen ikke udlægges
jordbrugsparceller i kommunen.
10.Ved tilladelse til nyt byggeri i bevaringsværdige
eller særligt bevaringsværdige kulturmiljøer og
landsbyer i landområdet skal det sikres, at byggeriet opføres med udgangspunkt i og respekt for
den traditionelle arkitektur det pågældende sted, fx
som længehuse.

2.8 Det åbne land, sommerhuse og kolonihaver

Den bynære, rekreative zone
Der kan planlægges for arealer og anlæg til overvejende almene, ikke-bymæssige lokale friluftsformål, der
naturligt kan indgå i landområdet, og som ikke kræver
større bygningsmæssige anlæg.

Kystområderne
Retningslinien om kystnære områder i landzone følger
Planloven § 5a og b. Områder, der er omfattet af
strandbeskyttelseslinier, er ifølge naturbeskyttelsesloven en forbudszone for nyt byggeri.

Eksempler på sådanne anlæg er kondistier, hundetræningsbaner, baner til crosscykling mv. Den bynære
rekreative zone omfatter områder, der som udgangspunkt ligger inden for en afstand af ca. 1 km fra byranden. Der kan foretages en nærmere afgrænsning,
som medtager yderligere konkrete områder, såfremt
de ligger inden for daglig gang- og cykelafstand
(1.000-3.000 m) og naturligt kan knyttes til byområdet samt indgå i den landskabelige helhed.

I følge loven kan placering af nye byarealer i kystzonen kun komme på tale med en planlægningsmæssig
begrundelse i ganske særlige tilfælde, hvis en placering af arealerne uden for zonen ikke er geografisk
mulig.

Som forudsætning for anvendelse af større dele af den
bynære zone til lokale friluftsformål skal der gennemføres en samlet planlægning i forbindelse med revision
af kommuneplanen eller tillæg til denne. Planlægningen skal tage hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier og andre interesser, sikre en klar grænse
mellem by og land og samlet konkretisere placeringen
af nødvendige friluftsområder og anlæg. Landzonestatus for den bynære zone skal fastholdes.
Kystkilen ved Skensved Å
Langs Skensved Å er der udlagt en grøn kile, som er
udpeget i Fingerplan 2017 som kystkile.
Området indgår i den regionale planlægning for rekreative områder i fingerbyen. Der må ikke placeres ny
bebyggelse og området skal fortsat ligge i landzone.

Gunstig beliggenhed i forhold til herlighedsværdier
i kystzonen kan ikke accepteres som planlægningsmæssig begrundelse. Placering af tekniske anlæg i
kystzonen vil kun kunne accepteres med en funktionel
begrundelse, hvis en kystnær placering er påkrævet,
eller hvor placering af tekniske anlæg uden for kystzonen vil medføre uforholdsmæssige, samfundsøkonomiske omkostninger.
Ved placering af erstatningsbyggeri og nybyggeri i
kystzonen skal der ske en vurdering af risikoen for
oversvømmelse eller erosion.
Kysten i Køge Kommune er enten bebygget eller
omfattet af fredninger eller EU-habitatområder. Der
er derfor kun mulighed for at byudvikle langs selve
kysten i eksisterende byområde ved byomdannelse.
Jorddepotet i nordhavnen er et eksempel på et anlæg,
som skal ligge ved kysten af hensyn til grundvandsbeskyttelsen. Byomdannelsen på Søndre Havn er et
eksempel på fortætning i et eksisterende byområde.
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En del af Køge Kommunes fremtidige byudvikling vil
komme til at ligge i kystzonen. Den planlægningsmæssige begrundelse er, at byudviklingen skal koncentreres omkring stationerne med henblik på at
styrke den kollektive trafik, i overensstemmelse med
intentionerne i Fingerplan 2017.
Sommerhusområder
Kommunens eneste sommerhusområde ligger ved
Dyndet i den vestlige del af kommunen. Retningslinjerne om sommerhuse har til hensigt at opretholde
sommerhusene som en rekreativ værdi for kommunens befolkning og sikre, at sommerhusområderne
ikke skifter karakter til byområder.
Der må i henhold til planloven ikke udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Retningslinjer for sommerhusområder
1. Det eksisterende sommerhusområde fastholdes
som rekreativt område til ferieformål.
2. Enligt beliggende sommerhuse i landzone skal
som hovedregel opretholdes til ferieformål.

2.8 Det åbne land, sommerhuse og kolonihaver

Planmål - Køge Kommune vil:
• Vurdere behovet for at øge antallet af kolonihaver
og fastholde dem som haver, der bidrager til grønne
træk i og uden for byen
• Sikre, at nye kolonihaver i størst muligt omfang
integreres i den grønne struktur og åbnes for offentligheden, så de bliver til glæde for alle borgere.

Kommuneplanlægning for kolonihaver
Kommunerne har ifølge planloven pligt til i kommuneplanens hovedstruktur, at angive de overordnede mål
for kolonihaveudviklingen. Byrådet skal desuden tilvejebringe rammer for indholdet af kommuneplaner, som
sikrer, at der er udlagt bynære arealer til kolonihaver
i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene og mulighederne
for at udlægge kolonihaveområder i kommunen.

En kolonihave opfylder for mange drømmen om at have sit eget sted i fred og ro og med plads til at gøre som man vil.
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Varige kolonihaver
Kolonihaveområderne kan kun nedlægges med tilladelse fra Køge Kommune. Tilladelse kan kun gives,
hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det
nødvendigt at disponere over arealet til formål, der
ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Samtidig skal der - inden området ryddes – tilvejebringes et
nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område,
som nedlægges. Væsentlige samfundsmæssige hensyn
omfatter normalt ikke opførelse af boliger eller bebyggelse til nye erhvervsvirksomheder.

2.8 Det åbne land, sommerhuse og kolonihaver

Retningslinjer
1. Kolonihaver omfatter overnatningshaver og daghaver (nyttehaver og lignende).
2. Behovet for nye kolonihaver vurderes løbende
ved planlægningen for nye etageboliger.
3. Nye kolonihaver planlægges som en integreret
del af den lokale og regionale, grønne struktur
med fællesarealer og stier, som kan benyttes af
offentligheden
4. Daghaver kan integreres lokalt i etageboligområder.
5. Arealer til overnatningshaver kan udlægges i de
afgrænsede interesseområder (se figur 2.8.1)
6. Nye havelodder må i gennemsnit ikke være
større end 400 m² og må ikke anvendes til helårsbeboelse.
Figur 2.8.1 Interesseområder for placering af kolonihaver
Grænse for kystnærhed
Eksisterende sommerhusområde

N

Eksisterende kolonihaver
Interesseområder for placering
af kolonihaver
Det rekreative stinet - eksisterende

5 km

Det rekreative stinet - planlagt
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2.9 Varmeforsyning og energiproduktion

Planmål - Køge Kommune vil:
• Fortsætte udbygningen af fjernvarmen i Køge by,
Lille Skensved
og Herfølge
Eksisterende
fjernvarme
Planlagte fjernvarmeområder under udbygning

• Forbinde Nørre Dalby til Borup Varmeværk
Ønskede, fremtidige fjernvarmeområder

• Udrulle fjernvarmen til flere bysamfund og 		
i fremtiden forbinde VEKS og Borup fjernvarme
Ambitiøs varmeplanlægning
Køge Kommune bidrager til at løfte de nationale mål
på klima- og energiområdet, og har gennem tilslutning
til Borgmesterpagten en målsætning om at reducere
CO2 udledningen i 2030 med 40% i forhold til niveauet
i 2008.
Det er en ambitiøs, men ikke urealistisk målsætning,
og et vigtigt skridt på vejen til en helt fossilfri energiforsyning, som er det nationale mål for Danmark i
2050.
I den strategiske energiplan fra 2016 har byrådet
vedtaget 16 indsatser for at reducere udledningen af
CO2 i kommunen. Da 50% af CO2-udledningen i Køge
N
Figur 2.9.1 Fjernvarme
Eksisterende fjernvarme

5 km

Planlagte fjernvarmeområder under udbygning
Ønskede, fremtidige fjernvarmeområder
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2.9 Varmeforsyning og energiproduktion

Kommune stammer fra elforbruget og 30% fra varmeforbruget, har indsatser, der reducerer udledning på
disse områder, særlig opmærksomhed.
To områder i kommunen har kollektiv varmeforsyning,
nemlig Borup, som modtager CO2-neutral fjernvarmeproduceret på halm fra Borup Varmeværk og Ølbycenteret og boligbebyggelsen Lynggården, som modtager
naturgasproduceret fjernvarme fra en mindre varmecentral, der ejes af Køge Energiforsyning.
Derudover findes der en række blokvarmecentraler,
som er naturanlæg, der forsyner større etageejendomme og karréer.
Der findes yderligere el- og varmeproducerende anlæg
i kommunen:
• Køge Kraftvarmeværk er det største og ejes af
VEKS. A/S. Det leverer CO2-neutral varme, da
varmen udelukkende stammer fra biomasse, som er
restproduktet fra Junckers Industrier A/S
• CP Kelco ApS et naturgasfyret kedelturbineanlæg,
som forsyner virksomheden med damp og leverer el
til nettet. Derudover vil CP Kelco levere overskudsvarme til fjernvarmenettet
• Køgeegnens Renseanlæg producerer biogas i en
rådnetank. Gassen afbrændes i en gasmotor, som
udover proces- og rumvarme, også leverer CO2neutral el til nettet

Køge Kraftvarmeværk, ejet af VEKS, producerer CO2-neutral fjernvarme fra resttræ fra Junckers Industrier A/S.

• Boligområdet Ellemarken producerer på eget kraftvarmeanlæg dels varme til bebyggelsen, dels el til
nettet.
Fjernvarme i Køge bybånd
En af de store indsatser, der allerede er igangsat for at
reducere CO2-udledningen i Køge Kommune, er etableringen af fjernvarme i Køge bybånd (den sammenhængende bystruktur i den østlige del af kommunen).
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Udrulningen af fjernvarme tog for alvor fart, da Varmeplan Hovedstaden i 2009 fremhævede Køge bybånd
som et oplagt sted at indføre fjernvarme, da der trods
byens størrelse på det tidspunkt ikke var noget fjernvarmesystem.
VEKS igangsatte i 2012 en ombygning af Køge Kraftvarmeværk, således at det kunne levere varme til et
fjernvarmesystem. Projektet er en vigtig indsats for

2.9 Varmeforsyning og energiproduktion

Retningslinjer
1. Der må ikke planlægges anlæg, byggeri eller
foretages dispositioner, der hindrer etablering
af de anlæg, der er vist på kortet, figur 2.9.2.
Der reserveres et areal til en naturgashovedtransmissionsledning på strækningen KøgeRødby.

at opnå det opstillede reduceringsmål i kommunens
klimaplan, da det ifølge VEKS betyder, at implementering af fjernvarme i Køge by til de bygninger, der
har et opvarmningsbehov på over 300 m2, alene kan
nedsætte CO2-udledningen fra varmeforsyningen med
40.000 ton pr. år, svarende til 28% af CO2-udledningen
fra kommunen.
Sammenhængende fjernvarme
Ved at kombinere udbygningen af fjenvarmenettet
med det allerede vedtagne og eksisterende fjernvarmenet i VEKS og Borup Varmeværk kan en meget stor
del af kommunens CO2-udledning til opvarmning blive
nedbragt ved hjælp af fjernvarme.
Hvis der samtidig indgår overskudsvarme fra produktionsvirksomhederne, bliver det sammenhængende
fjernvarmenet en effektiv, robust og miljøvenlig indsats for at nå de samlede mål i Køge Kommune.
I samarbejde med VEKS og Borup Varmeværk skal der
udarbejdes en varmeplan, med en nærmere analyse af
de nuværende forudsætninger for konvertering, her-
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under de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Formålet er at kunne udarbejde en tidsplan og
projektforslag for fjernvarme i de områder, der i dag
opvarmes med gas.
I forbindelse med lokalplanlægning for nye boligområder, vil Køge Kommune vurdere, hvordan der opnås
optimal varmeforsyning i overensstemmelse med
kommunens varmeplanlægning og mulighederne i
planloven for eventuel tilslutningspligt eller fritagelse
for samme.
Udrulningen af fjernvarme vil så vidt muligt udføres
i forbindelse med allerede planlagt kloakering eller
andet ledningsarbejde.
Andre anlæg
Højspændingsanlæg
Nye større højspændingsanlæg (100 kV og derover)
forudsætter, at kommunen indarbejder dem i kommuneplanen. Visse af anlæggene kræver desuden, at
der gennemføres en VVM-procedure med vurdering
af anlæggets virkning på miljøet. Luftledninger for de
meget høje spændinger er vanskelige at indpasse i
landskabet på grund af deres fysiske dimensioner og
fremtoning.
I 2008 blev parterne bag energiaftalen fra februar
2008 enige om et sæt nye retningslinjer for kabellægning og udbygning af eltransmissionsnettet, som fremgår af notatet ”Nye retningslinjer for kabellægning og
udbygning af transmissionsnettet” af 8. oktober 2008.
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N

5 km

Eks. højspændingsluftledning 400 kV
Eks. højspændingsluftledning 3 x132 kV
Eks. naturgashovedtransmissionsledning
Planlagt naturgashovedtransmissionsledning

Figur 2.9.2 Forsyningsanlæg

Retningslinjerne slår bl.a. fast, at ”Sigtet er, at i takt
med at udviklingen i forsyningssikkerhed, teknologi
og samfundsøkonomi tilsiger det, skal alle 400 kVforbindelser anlægges i jorden frem for på master” og
for nye 132 kV og 150 kV-forbindelser fastsættes det,
at disse skal etableres i kabler i jorden. Derudover skal
der ske en kabellægning af eksisterende 132 og 150
kV forbindelser.

2.9 Varmeforsyning og energiproduktion

Den nye havvindmøllepark Kriegers Flak i Østersøen
skal transmittere strøm fra vindmøllerne til modtagere
blandt andet på Sjælland. Transmissionsnettet går
gennem transformerstationen ved Bjæverskov. Alle
ledninger er jordlagte.
Naturgasanlæg
De eksisterende arealreservationer til naturgasnettet
i kommuneplanen skal opretholdes, og afstands- og
sikkerhedsbestemmelser omkring naturgastransmissionsledninger skal respekteres.

Biogasanlæg
I det forretningsmæssige grundlag for at placere biogasanlæg i henholdsvis Faxe, Ringsted og Solrød kommuner, indgår råmaterialer fra gylleproducenter i Køge
Kommune. Den største produktion af gylle ligger i den
vestlige og sydvestlige del af Køge Kommune.

Det overordnede net af naturgasledninger består af
transmissionsledninger og fordelingsledninger. Linjeføringen er fastlagt ved landsplandirektiv, cirkulære
129 af 2. august 1979 om reservation af arealer til et
hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark.

De to biogasanlæg i henholdsvis Ringsted og Faxe
kommuner ligger tæt på kommunegrænsen og dimensioneres efter at kunne bruge gylle fra Køge
Kommune. Biogasanlægget ved kommunegrænsen
mellem Solrød og Køge kommuner aftager organiske
affaldsprodukter fra CP Kelco i Lille Skensved, såsom
citrusskaller, til produktion af biogas, hvorfor der ikke
er kapacitet til et biogasanlæg i den del af Køge Kommune, som er den tættest befolkede og derved ikke
har stor produktion af gylle fra dyreenheder.

Langs de eksisterende hovedtransmissionslinjer gælder
en 200 meter bred sikkerhedszone på begge sider af
ledningen.

Et eventuelt nyt biogasanlæg kan etableres efter en
nærmere analyse af de tilgængelige ressourcer i samarbejde med Faxe, Stevns og Ringsted kommuner.

Energistyrelsen er påtaleberettiget over for lokalplanforslag, som berører sikkerhedszonen. Der skal også
ved landzoneadministrationen tages særlige hensyn
til ledningens nærhed. Der henvises til ”Cirkulære
om lokalplanforslag og zonelovsansøgninger vedrørende arealer inden for 200 meters afstand på hver
side af transmissionsledninger for olie og naturgas” af
26.11.1984.

Solceller
Marginale jorde uden landskabelige værdier kan være
velegnet til brug for opsætning af solceller. Dette kan
mest oplagt være marginale jorde, fx ved Bjæverskov
erhvervsområde, i transportkorridoren mellem jernbane og motorvej eller i forbindelse med vandværker
o.lign. For at gennemføre sådanne initiativer kræves
investorer, som kan opstille en forretningsmodel for
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Figur 2.9.3 Eltransmisionen fra vindmølleparken Kriegers
Flak går gennem Køge Kommune og har forbindelse til konverterstationen ved Bjæverskov. Kort:Energinet.dk

solceller på større arealer og etablere et forsyningsselskab, der sælger strøm til nettet.
Byrådet har med den Strategiske Energiplan vedtaget
en målsætning om at finde 60 ha marginaljord langs
motorveje, støjvolde mv. til solcelleparker. Et samlet
areal på 60 ha vil have en produktionskapacitet på
54.000 MWh om året.

2.9 Varmeforsyning og energiproduktion

Planmål for vindmøller - Køge Kommune vil:
I overensstemmelse med Den strategiske Energiplan,
som blev vedtaget af Køge Byråd i 2016 er det Byrådets overordnede mål at:

Vinkelstrup

• opsætte landvindmøller med en samlet kapacitet på
op til 21 MW
• at opsætte møller på molerne ved havnen i Køge
med en samlet kapacitet på 9-12 MW

Molerne

• at opsætte kystnære vindmøller med en samlet kapacitet på 23 MW.
ved at:
• udpege interesseområde for fire store vindmøller på
molerne ved Køge Havn
• udpege interesseområde to til tre store vindmøller
ved Juellund

Juellund

• udskifte de eksisterende fem møller ved Vilkestrup
med to til tre nye, store møller.
Figur 2.9.4 Vindmølleområder. De udpegede vindmølleområder
samt eksisterende vindmøller i Køge Kommune.

Udpegede interesseområde for nye vindmøller på op til 150 m
Eksisterende vindmølle

N

5 km

Vilkestrupmøllerne, erstatningsmøller på op til 125 m
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2.9 Varmeforsyning og energiproduktion

Vindmøller
Køge Kommune ønsker at udnytte mulighederne for
vindkraft, for at bidrage til, at Danmark producerer
mere energi gennem vedvarende energikilder.
Der er derfor udpeget to interesseområder for opstilling af store vindmøller med en totalhøjde på op til 150
m.
De to interesserområder er placeret ved henholdsvis
Nordre Mole og Søndre mole og ved Juellund, som vist
på figur 2.9.4. Derudover kan de eksisterende fem
møller ved Vinkelstrup udskiftes til nye møller.
Planlægning og tilladelser
Opstillng af store vindmøller forudsætter en forudgående, fysisk planlægning med inddragelse af offentligheden.
I forbindelse med offentliggørelsen af forslag til Den
strategiske Energiplan indkom der bemærkninger til
kommunens energiplanlægning, herunder muligheden
for at give mulighed for yderligere tilladelser til opstilling af store vindmøller.
Opstilling af store vindmøller i de udpegede interesseområder forudsætter at der er vedtaget en lokalplan
for det enkelte område herunder gennemført en offentlig høring. Det gælder som udgangspunkt også for
udskiftning af eksisterende vindmøller.
I forbindelse med lokalplanlægningen skal der udarbejdes en miljøvurdering af planerne, som normalt vil

Retningslinjer for opstilling af store vindmøller
1. Der er udpeget to interesseområder for store
vindmøller. Der kan ikke opstilles store vindmøller
udenfor disse områder.
a. 		 Interesseområde for store vindmøller ved
		 Køge Havn Nordre mole. I området kan der
3.
		 opstilles i alt tre vindmøller med en totalhøjde
		 på 150 meter
b.		 Interesseområde for store vindmøller ved Juel
		 lund. I området kan der opstilles i alt to møller 4.
		 med en højde på 150 meter.
2. Ved planlægning for vindmøller i de udpegede
interesseområder for store vindmøller skal der
gennemføres en vurdering af virkninger på miljøet

være en udvidelse af en VVM-redegørelse, hvor også
kravet om efterfølgende overvågning skal indarbejdes.
I en VVM-tilladelse vil der bl.a. blive stillet krav om,
hvor mange eksisterende vindmøller, der skal fjernes,
inden der kan opstilles nye, store vindmøller.
Det kræver normalt kun en landzonetilladelse efter planloven at opføre en husstandsvindmølle eller
småmølle. Grundlaget for landzonesagsbehandlingen
vil være retningslinjerne om husstandsvindmøller og
”småmøller”, de øvrige retningslinjer for det åbne land
og støjhensyn. Det betyder, at der efter en vurdering,
hvori der indgår de ovennævnte forhold, samt høring
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(VVM) i forbindelse med den nærmere planlæging for det konkrete projekt. VVM-redegørelsen vil
have konsekvenser for, hvor mange og hvor store
vindmøller, der kan opstilles i det enkelte interesseområde.
Interesseområder for store vindmøller skal friholdes for byggeri og anlæg, der kan hindre opstilling
af store vindmøller.
Inden der kan opstilles nye store vindmøller inden
for interesseområder, skal alle eksisterende store
vindmøller indenfor en afstand af 28 x møllehøjden
på de nye store vindmøller nedtages. Retningslinjen gælder ikke for de eksisterende store vindmøller, hvor en VVM-redegørelse kan dokumentere, at
de pågældende vindmøller kan bibeholdes.

af berørte parter, kan gives tilladelse til husstandsmøller og småmøller, der ikke påvirker omgivelserne
væsentligt.
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.

2.9 Varmeforsyning og energiproduktion

Retningslinjer for udskiftning af vindmøller
5.

6.

Bortset fra husstandsvindmøller og småmøller kan
eksisterende vindmøller uden for de udpegede interesseområder for store vindmøller kun udskiftes ved
Vinkelstrup, som vist på illustration 2.9.4.
Udskiftning kræver en nærmere vurdering ved minimum at udføre en VVM-screening. Udskiftning eller
ombygning kan endvidere kun ske under forudsætning af:
- at møllernes placering ikke ændres væsentligt,
- at møllernes fysiske dimensioner (navhøjde,
rotordiamelter mv.) ikke ændres væsentligt
- at generatorskifte mv. ikke giver anledning til et
forøget støjniveau.

Interesseområde ved Køge Havn, Nordre Mole og
Søndre Mole
Der er fastlagt en kommuneplanramme for interesseområdet, rammeområde 3T03. I området kan der opstilles i alt
fire møller med en totalhøjde på 150 meter.
Interesseområde for store vindmøller ved Juellund
Der er fastlagt en kommuneplanramme for interesseområdet, rammeområde 13T04. I området kan der opstilles i alt
2 store vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter.
Påvirkningen fra store vindmøller
Vindressourcen udnyttes væsentligt bedre med de store
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vindmøller, idet der med disse vindmøller kan produceres mere strøm med færre vindmøller. De store
vindmøller stiller dog skærpede krav til landskab, afstand til nabobebyggelse, kulturhistoriske interesser
mv, og der er derfor også færre opstillingsmuligheder,
som til gengæld skal udnyttes optimalt.
De færre opstillingsmuligheder skyldes især, at der
er stor forskel på, hvordan forskellige landskabstyper
og områder vil blive påvirket af store vindmøller. Fx
vil landskaber med spredt beplantning som udgangspunkt være mere robuste i forhold til store vindmøller
end helt åbne landskaber.
I forhold til oplevelsen af landskabet er der fordele
ved at opstille større, men færre vindmøller fremfor
mindre, men flere vindmøller. Dels fordi en stor vindmølle kan erstatte flere små vindmøller, så der samtidig sikres en optimal udnyttelse af vindressourcen
i kommunens interesseområder for store vindmøller.
Dels kan en stor vindmølle give et roligere indtryk
end en mindre vindmølle, bl.a. fordi store vindmøller
har en langsommere rotorhastighed.
Udskiftning af eksisterende vindmøller
Ved Vinkelstrup kan de eksisterende fem møller
udskiftes til nye møller med en totalhøjde på 125
meter under samme forudsætninger som ved opsætning af nye vindmøller. Udskiftningen kan kun ske
under forudsætning af, at den visuelle påvirkning af
omgivelserne ikke ændres væsentligt og at støjniveauet ikke øges. Dette er for et sikre det fornødne
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hensyn til omgivelserne. Udskiftning af vindmøllerne
vil desuden forudsætte, at der forinden er udarbejdet
en nærmere planlægning, samt givet tilladelse efter
VVM-reglerne.
Særlig tilladelse til udskiftning af eksisterende vindmøller
Vindmøllecirkulæret giver landzonemyndigheden
mulighed for undtagelsesvist at tillade genopstilling af
en vindmølle uden for de udpegede områder, hvis der
foreligger en særlig begrundelse som fx, at vindmøllen er gået i stykker på grund af lynnedslag eller
lignende.
Husstandsvindmøller og småmøller
Et projekt for en husstandsvindmølle eller en småmølle skal som minimum screenes efter VVM-bekendtgørelsens regler. Vindmøllerne kan dog som
udgangspunkt opstilles uden anden planlægning i
umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse,
hvilket som hovedregel er indenfor en afstand på 20
m.
En afgørelse må bero på en samlet vurdering af, om
vindmøllen sammen med ejendommens bebyggelse
opfattes en samlet enhed bl.a. i forhold til terrænforhold og landskaber i øvrigt.
Ønskes møllerne opstillet andre steder, kræver det en
nærmere planlægning. Ved konkret vurdering fra sag
til sag skal der altså tages plan- og landskabshensyn
og nabohensyn.

2.9 Varmeforsyning og energiproduktion

I Køge Kommune kan husstandsvindmøller og småmøller kun opstilles i landzone, og de skal samtidig opstilles på egen grund, mindst 250 m fra nabobeboelser.
Afstandskravet på 250 m er vejledende og skyldes et
ønske om at sikre et særligt hensyn til omgivelserne. I
en landzonelokalplan kan der være fastsat bestemmelser, som har betydning for muligheden for at opsætte
husstandsvindmøller og småmøller.

som muligt i landskabet. Erfaringen viser, at lysegrå
nuancer oftest passer til vejrlig og landskab. Skilte,
reklamer, logo og belysning bortset fra lysafmærkning,
må ikke anbringes på vindmøllerne. Sendeudstyr til

radio- og telekommunikation kan kun anbringes på
vindmøllerne i et omfang, hvor det ikke ødelægger den
generelle arkitektur på den enkelte vindmølle.

Udseende
Hensynet til landskabet skal prioriteres højt ved opstillingen af vindmøller. De enkelte vindmøllegrupper skal
kunne opfattes som en harmonisk helhed. Derfor skal
der stilles krav til ensartethed og opstillingsmønster.
For at undgå problemer med turbulens, og dermed
en sikkerhedsmæssig belastning af konstruktionen på
de enkelte møller, skal den indbyrdes afstand mellem møllerne være mindst tre gange rotordiameteren.
Omvendt må der ikke være en afstand over 5 gange
rotordiameteren, da opfattelsen af en sammenhængende vindmøllegruppe dermed forsvinder.
Der kan dog være helt særlige situationer, hvor det
kan være vanskeligt at overholde afstandskravene.
Her skal det i VVM-redegørelsen dokumenteres, at en
anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig. Kun møller med 3-bladet rotor kan opstilles,
da det giver det mest harmoniske udtryk.
Det har stor betydning, at vindmøllerne ved deres
farve og materialevalg i øvrigt fremtræder så neutrale

De fem møller ved Vinkelstrup er 56 m høje og har en samlet effekt på 2,5 MW. Møllerne vil kunne udskiftes til fx to nye
møller med en højde på 110 m, som hver vil kunne producerer 2,5 MW.
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Retningslinjer for husstandsmøller og småmøller
(mini- og micromøller)
7.

8.

9.

Husstandsmøller og småmøller kan ikke opstilles indenfor kystnærhedszonen og større uforstyrrede landskaber. Møllerne må kun opstilles
enkeltvis.
Husstandsvindmøller og småmøller kan opstilles
uden konkret udpegning i kommuneplanen, hvis
de opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg.
Husstandsmøller må maksimalt have en totalhøjde på 25 meter. Totalhøjden for småmøller må
ikke overstige 8,5 m.

10. Husstandsmøller og småmøller kan kun opstilles
efter en - som minimum - VVM-screening og en
nærmere konkret vurdering.

Afstandskrav
Afstand til naturgasledninger og højspændingsledninger
Baggrunden for bestemmelsen om afstand til naturgasledninger er risikoen for lynnedslag og gensidige
påvirkninger. Retningslinjerne om afstand til højspændingsledninger har samme årsag. Ved overordnede naturgasledninger af stål forstås transmissionsledninger
(80 bar) og regionale fordelingsledninger (16 bar).
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11. Ved behandling af ansøgninger om opstilling af
husstandsvindmøller og småmøller skal der tages
størst muligt hensyn til nabobeboelser og landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier,
herunder kirkeomgivelser og kulturmiljøer. Der
kan stilles krav til møllens placering, totalhøjde,
udseende mv.
Retningslinjer for udformning af store møller
12. På store vindmøller i interesseområder skal forholdet mellem navhøjde og rotordiameter være
mellem 1:1,1 og 1:1,35.

14. Der må ikke være reklamer eller logo på vindmøller.
15. Mølletårne og vinger skal farvesættes med samme
lysegrå farve og udføres med ikke reflekterende
overflader.
16. Ved nedtagning af vindmøller skal tilhørende fundamenter og veje fjernes til 1 meter under terræn.
17. Sendeudstyr til radio- og telekommunikation kan
anbringes i vindmølletårne, hvis det ikke er synligt
og dermed ikke skæmmer arkitekturen på den
enkelte vindmølle.

13. Store vindmøller inden for samme interesseområde for store vindmøller skal være ens med hensyn
til størrelse, udseende, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal samt være 3-bladet.

Afstand til radiokæder
Som hovedregel skal der holdes en afstand på 200
meter fra overordnede radiokædeforbindelser og
maritime anlæg til vindmøller. Materiale angående
planlægning og opstilling af vindmøller i nærheden af
en overordnet radiokæde skal sendes til de relevante
myndigheder samt de relevante radiokædeoperatører.
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Afstand til veje og jernbaner
Af hensyn til trafiksikkerheden på veje, herunder overordnede og vigtige vejforbindelser samt jernbaner, skal
der ved placering af vindmøller tages hensyn til, at der
ikke må kunne ske eksempelvis nedblæsning eller udslyngning af isdannelser, vingespidser og lignende eller
optræde uheldige optiske virkninger for trafikanterne.

2.9 Varmeforsyning og energiproduktion

Som udgangspunkt er det muligt at opstille vindmøller
i en afstand på 1 x vindmøllens totalhøjde fra henholdsvis veje og jernbaner. Det er dog vurderet, at der
i en zone mellem 1 og 1,7 x en vindmølles totalhøjde
kan optræde sikkerhedsmæssige spørgsmål i forbindelse med opstilling af vindmøller. Det er baggrunden
for, at der i vissse tilfælde kan være nødvendigt at
fastsætte et afstandskrav imellem en vindmølle og en
vej/jernbane på op til 1,7 x vindmøllens totalhøjde.

dokumenteres i ansøgningsfasen. Det anbefales, at
støjgrænsen også overholdes til beboelsen på den
ejendom, hvor møllerne opstilles.
Skyggekast
Skyggekast eller glimt opstår, når vindmøllens vinger
står mellem solen og beboelse. Generne fra skyggekast, skal ligesom støjgener, vurderes i forhold til både
beboelse og udendørs opholdarealer såsom haver og
terrasser mv. i umiddelbar tilknytning til beboelsen.

Afstand til kysten
Ved opstilling af store møller nær kysten skal Farvandsvæsenet kontaktes, idet vindmøllerne kan give
problemer i forhold til fyr og sømærker.

I overensstemmelse med Miljøministeriets anbefaling er der i retningslinjerne fastsat en grænse på 10
timers skyggekast pr. år ved nabobeboelser.

Afstand til forsvarets anlæg
Ved placering af møller inden for en radius af 5 km fra
forsvarets skyde- og øvelsesterræner skal Forsvarsministeriet høres.

Afstandskravet til nabobeboelse på fire gange totalhøjden skal forebygge, at nabobeboelser påvirkes
væsentligt af visuelle gener som skyggekast og glimt
(refleksion af sollys i vingerne) mv.

Afstand til flyvepladser
Vindmøller må ikke opstilles, så de udgør en risiko ved
brug af flyvepladser eller giver gener for radionavigationsanlæg, der betjener luftfarten. Som udgangspunkt
kan der ikke opstilles vindmøller indenfor en radius af
5 km fra en godkendt flyveplads og 600 meter fra et
radionavigationsanlæg, medmindre Statens Luftfartsvæsen har godkendt det.

Lysafmærkning mv.
Anlæg med en højde på 100 meter og indtil 150 meter
skal afmærkes, hvis Statens Luftfartsvæsen finder det
påkrævet. Opførelsen af en vindmølle på 100 meter
eller mere skal anmeldes til Trafikstyrelsen.

Støj
Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller fastlægger regler om støjniveau i forhold til nærmeste nabobeboelse. Overholdelse af disse krav skal

Vejadgang og jordbrugsinteresser
Opstilling af vindmøller skal ske under hensyntagen til
den eksisterende jordbrugsmæssige anvendelse af et
område f.eks. ved at anlægge servicevejene til møllerne, så de generer markdriften mindst muligt.
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Konsekvenszone
For at sikre at støjfølsomme områder bliver lokaliseret
i god afstand fra planlagte vindmøller, er der udlagt en
konsekvenszone på 5 x totalhøjden omkring interesseområderne for store vindmøller.
Begrebet støjfølsom anvendelse defineres som områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder.
Kulturhistorie
Det skal tilstræbes, at vindmøller ikke forstyrrer oplevelsen af kirker, fredede bygninger, fortidsminder,
kulturmiljøer eller landskaber af betydning, fx. herregårdslandskaber. Det betyder, at VVM - og lokalplanarbejdet i særlig grad skal vurdere konsekvenserne i
forhold til de kulturhistoriske interesser fx ved visualisering.
Naturbeskyttelsesloven
Der må som udgangspunkt ikke opstilles vindmøller og
husstandsmøller på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (moser, heder, enge og overdrev mv.). Det samme gælder arealer inden for byggeog beskyttelseslinjerne om fortidsminder, skove,
strande, søer, åer og kirker, jf. lovens §§ 15-19.
Kystnærhedszone
For at sikre hensynet til kystlandskabet er det ikke
muligt at opstille husstandsvindmøller eller småmøller i
kystnærhedszonen i Køge Kommune.

2.9 Varmeforsyning og energiproduktion

Generelle retningslinjer
Afstandskrav
18. Fra vindmøller skal der være en afstand på
mindst fire gange totalhøjden til nærmeste
nabobeboelse.
19. En husstandsvindmølle og småmølle skal placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende
bygningsanlæg på egen grund og mindst 250
m fra nabobeboelser. Afstandskravet på 250 m
er vejledende.
20. Store vindmøller i et interesseområde for store
vindmøller skal placeres med en indbyrdes
afstand på tre til fem gange rotordiameteren.
Retningslinjen gælder ikke, hvis en VVM-redegørelse kan dokumentere, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig.
21. Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere veje end en gange vindmøllens
totalhøjde. I konkrete tilfælde kan det være
nødvendigt at fastlægge en mindsteafstand til
en vej på 1,7 gange vindmøllens totalhøjde.
22. Vindmøller må ikke opstilles nærmere jernbaner end 1 gange vindmøllens totalhøjde. I
konkrete tilfælde kan det være nødvendigt at
fastlægge en mindsteafstand til en jernbane på
1,7 gange vindmøllens totalhøjde.
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23. Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles
nærmere overordnede naturgasledninger af stål
eller deklarationsarealer for højspændingsledninger end møllens totalhøjde.
24. I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af vindmøller bero på
en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre
forbindelsen.
Støj
25. Alle vindmøller skal anmeldes i henhold til den til
enhver tid gældende bekendtgørelse om støj fra
vindmøller og skal overholde de gældende støjgrænser.
Skyggevirkning
26. Vindmøller må ikke påføre nærtliggende beboelse
mere end 10 timers reel skyggetid om året. Store
vindmøller skal udføres med teknik og software,
der gør det muligt at begrænse den reelle skyggetid, hvis det viser sig nødvendigt.
Lysafmærkning mv.
27. Store vindmøller med en totalhøjde på mellem 100
og 150 meter skal afmærkes, hvis Statens Luftfartsvæsen finder det påkrævet af hensyn til flysikkerheden. Afmærkning med blinkende lys skal
som udgangspunkt undgås. Vindmøller med en
totalhøjde på 100 meter eller mere skal anmeldes
til Trafikstyrelsen.
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Vejadgang og omformerstationer
28. Anlæg af veje til opstilling og servicering af vindmøllerne skal ske under hensyntagen til områdets
jordbrugsmæssige anvendelse. Vejene skal så vidt
muligt anlægges langs naturlige skel i landskabet.
29. Omformerstationer til vindmøllerne skal så vidt
muligt placeres i tilknytning til anden bebyggelse
i områder eller alternativt, så de indpasses i landskabet.
Konsekvenszone
30. Der fastlægges en konsekvenszone på fem gange
totalhøjden omkring interesseområder for store
vindmøller. Inden for denne zone må der ikke i
lokalplanlægningen udlægges arealer til støjfølsom
anvendelse, med mindre det ved undersøgelser er
godtgjort, at der ikke er uacceptable miljømæssige
gener forbundet hermed.

2.10 Digital Infrastruktur

Planmål - Køge Kommune vil:
I overensstemmelse med regeringens målsætning
for forbedringen af den digitale infrastruktur inden år
2020 arbejde for at skabe:
• Mobildækning alle steder i Køge Kommune
• Adgang til minimum 100 Mbit/s download og 30
Mbit/s upload for alle husstande og virksomheder
Den digitale infrastruktur
En stabil adgang til mobil- og bredbåndsdækning
er afgørende for borgernes mulighed for adgang til
informationer, nyheder og kontakt til det offentlige,
for erhvervenes kunde- og leverandørkontakt samt
for udbredelsen af telemedicinske løsninger, e-læring
og e-handel. Således er en stærk, digital infrastruktur
medvirkende til at gøre et område attraktivt at bo og
drive virksomhed i.
Generelt er Køge Kommunes digitale infrastruktur
veludbygget. Der er dog områder, hvor der fortsat ikke
er adgang til den mobildækning eller bredbåndshastighed, som er ønsket. Det gælder særligt flere steder i
kommunens landområder.
Energistyrelsen har gennemført en kortlægning af
mobildækningen og bredbåndshastighederne i hele
landet og kan derfor give et overblik over dækningen
i kommunen. Denne er baseret på teleselskabernes
egne undersøgelser og giver derfor nødvendigvis ikke
et retvisende billede. Køge Kommune er derfor i gang

med at udarbejde sin egen undersøgelse af mobildækningen. Undersøgelsen omfatter områder, hvor borgere, virksomheder og kommunalt ansatte har oplevet
problemer.
Mobilmaster
Køge Kommune vil arbejde for at sikre en god og
tilstrækkelig mobildækning i hele kommunen, men
ønsker samtidig, at det sker under hensyntagen til de
bymæssige, arkitektoniske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som er vigtige for den generelle
oplevelse af kvalitet og identitet i kommunen.
Derfor er udgangspunktet, at nye antenner og master
kun etableres, når det skaber ny og forbedret mobildækning, og at en række forhold afvejes i forbindelse
med antenners og masters placering og udformning.
Det er kommunens målsætning, at nye antenner og
master primært etableres i tilknytning til bymæssig
bebyggelse uden for boligområderne og i tilknytning til
større trafik- og forsyningsanlæg, offentlige bygninger
eller lignende. I videst mulige omfang skal antenner
og master syne så lidt som muligt fra gader, pladser og
andre offentlige områder. Der vil være tilfælde, hvor
opstilling i det åbne land er nødvendig for at opfylde
målet om mobildækning til alle og der ikke er andre
muligheder.
Antenner skal, hvor det er muligt, placeres på eksisterende høje bygningskonstruktioner, for eksempel
eksisterende master, skorstene eller lignende. Antenner skal tilpasses bygningers og anlægs arkitektur, fx
ved indfarvning tilpasset bygningskonstruktionen.
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I det åbne land, bør antenneanlæg installeres på eksisterende høje bygninger og anlæg, for eksempel skorstene, siloer, vindmøller og højspændingsmaster. På
disse anlæg skal antenner tilpasses anlæggets farve,
således at visuelle påvirkninger undgås.
Der kan benyttes forskellige tiltag til at modvirke nye
masters visuelle påvirkninger af landskabet, fx afskærmende beplantning eller en udformning, der er tilpasset landskabet.
Retningslinjer
1. Antenner og lignende udstyr skal så vidt
muligt søges opsat på eksisterende master
og konstruktioner, således at opstilling af nye
master begrænses.
2. Nye telemaster skal som udgangspunkt placeres inden for eller i tilknytning til byområder,
og skal placeres under hensyntagen til de
landskabelige og kulturhistoriske værdier. Opstilling i det åbne land kan dog blive nødvendig.
3. Der kan i særlige tilfælde opstilles telemaster
i det åbne land, hvis mobildækningen er utilstrækkelig. Denne skal så hvidt muligt placeres i umiddelbar tilknytning til store bygninger,
tekniske anlæg eller større sammenhængende
trævækst eller lignende, således at master så
vidt muligt ikke fremtræder som fritstående
elementer i landskabet.

2.11 Affald og behandling af forurenet jord

Planmål - Køge Kommune vil:
Køge Kommune vil arbejde for at affald bliver til en
ressource ved at:
• Øge genanvendelse af affaldet ved at samtænke
indsamlingsordninger med afsætning af kildesortering af organisk dagrenovation og flere tørre affaldsfraktioner
• Håndtere problemaffald korrekt ved at øge indsatsen for at problemstoffer frasorteres de genanvendelige affaldsfraktioner
• Etablere affaldsløsninger borgere som understøtter
kildesortering og som nedbringe affaldsmængderne i
restaffaldet.

Affaldsbehandling
Det er en statslig interesse, at mest muligt affald bliver
genanvendt, og at det affald, der ikke genanvendes, så
vidt muligt bliver energiudnyttet ved forbrænding.
Det er ligeledes en statslige interesse, at mængden
af affald, der deponeres, bliver reduceret mest muligt, under hensyn til miljø og økonomi. Da affalds- og
deponeringsanlæg ofte kan være vanskelige at placere, men samtidig er helt centrale for, at affaldet kan
behandles hensigtsmæssigt, er det en national interesse, at der sikres en tilstrækkelig forbrændings- og
deponeringskapacitet i kommunerne.
Køge Kommune er medejer af ARGO I/S, tidligere
KARA/NOVEREN kraftvarmeværk i Roskilde. Kraftvarmeværkets kapacitet blev udvidet i 2013, hvilket sikrer
modtagelse af forbrændingsegnet affald fra Køge Kommune i denne planperiode.
Kraftvarmeværket producerer fjernvarme og el, som
afsættes til hhv. transmissionsselskabet VEKS og det
almindelig el-distributionsnet. Endvidere driver ARGO
I/S Audebo miljøcentret, hvor det er muligt at deponere ikke-brændbart eller ikke-genanvendeligt affald.
Behandling af kildesorteret, organisk affald er et væsentligt element for kommunerne for indfrielse af den
nationale målsætning om genanvendelse af 50% af
husholdningsaffald i 2022. ARGO I/S arbejder på en
langsigtede strategi for behandling af ejerkom
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munernes kildesorterede, organiske dagrenovation fra
husholdninger.
Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for at udlægge yderligere arealer til behandlingsanlæg i Køge
kommune.
Forurenet og ren jord
I visse tilfælde er placering af deponeringsanlæg for
forurenet jord omfattet af VVM-lovgivningen.
Et ca. 40 ha stort areal, Køge Jorddepot, er inddæmmet i Køge Bugt i tilknytning til den nordlige del af
Køge Havn og er under opfyldning med lettere forurenet jord og uforurenet jord fra byggeaktiviteter i hovedstadsområdet og det øvrige Sjælland. Opfyldningen
skønnes at ville være tilendebragt i 2022, hvorefter
arealerne overgår til havnerelaterede virksomheder.
Jordforurening og områdeklassificering
Områdeklassificering er beskrevet i Jordforureningsloven § 50a. Med lovændringen blev byzonen, jf. planloven § 34, fra den 1. januar 2008 klassificeret som
områder, der som udgangspunkt er lettere forurenet.
Hver gang kommunen inddrager nye arealer i byzone,
vil de nye arealer blive vurderet i forhold til, om de
skal være omfattet af områdeklassificeringen. I denne
situation tager jordforureningsloven § 50a udgangspunkt i, at jorden i den nye byzone er lettere forurenet.

2.11 Affald og behandling af forurenet jord

Retningslinjer
1 Udpegninger til lokalisering af affaldsanlæg, 		
herunder deponeringsanlæg, må ikke være i 		
konflikt med statslige miljø- og naturinteresser.
2 Anlæg, som modtager, behandler, omlaster eller
deponerer forurenet overskudsjord, må ikke
lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt
med andre væsentlige planmæssige interesser,
med mindre særlige forhold eller overordnede
hensyn taler herfor.
3 Der må i den kommunale planlægning ikke
udlægges arealer, således at afstanden mellem
forureningsfølsom arealanvendelse og deponeringsanlæg for forurenet jord bliver mindre
end 500 m, med mindre det ved undersøgelser
godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener
forbundet hermed.

Det er Køge Kommunes mål at understøtte kildesortering og at nedbringe affaldsmængderne i restaffaldet.
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2.12 Klimatilpasning

Planmål - Køge Kommune vil:
• Ved langsigtet planlægning sikre at de fysiske
rammer tilpasses det ændrede klima således, at
risikoen for tab af værdier minimeres
• Sikre at bebyggelse og anlæg i nye byudviklingsområder placeres, så risikoen for skader fra oversvømmelser minimeres

Retningslinjer
Kystbeskyttelse
1. De på Figur 2.12.2 viste forslag til anlæg til kystbeskyttelse skal respekteres i planlægningen. De
viste forløb er oversigtlige og principielle.
2.

• Sikre nye byudviklingsområder og eksisterende byområder mod værdiskadende oversvømmelse indtil
en 50 års hændelse om 100 år i forhold til skybrud
og koblet regn
• Sikre at der sker opsamling og opmagasinering af
overfladevand ved skybrud og langvarig regn, hvorefter det skal indgå i anlæg, som kan skabe attraktive, robuste og smukke byområder
• Integrere klimatilpasning i kommunens anlæg
og hvor kommunen i øvrigt har indflydelse. Det
betyder, at klimatilpasning skal indarbejdes på alle
niveauer og i alle kommunale forvaltninger og kommunalt ejede selskaber, samt i projekter, hvor Køge
Kommune yder økonomisk bistand, stiller garanti,
eller indgår i partneraftaler med private bygherrer
om opførelse af anlæg og bygninger til kommunale
formål.
• Arbejde for at anlæg til kystbeskyttelse indgår i en
rekreativ anvendelse, hvor det er muligt.
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For nye byggerier i de risikoområder der ligger under kote 2,8 meter langs kysten, skal oversvømmelsesrisikoen minimeres ved fastsættelse af en
sokkelkote efter Kystdirektoratets vejledning, eller
der skal stilles krav til etablering af anden form
for effektiv, permanent sikring mod indtrængende
havvand til den beregnede sokkelkote. Dette
gælder så længe, der ikke er etableret permanent
kystbeskyttelse.
Regn

3. Ved udlæg til nye bolig-, erhvervs- og byudviklingsområder skal det sikres, at regnvandet kan
håndteres i overensstemmelse med de i spildevandsplanen fastsatte afledningskoefficienter for
de aktuelle anvendelser. Dette skal sikres ved at
udlægge tilstrækkeligt friareal eller på anden måde
sikre at vandet kan håndteres lokalt.
4

Såfremt det er hensigtsmæssigt med nedsivning
af regnvand i et nyt bolig-, erhvervs- eller byudviklingsområder, skal det af hensyn til eventuel
forurening af jorden, sikres at der ikke anvendes
bly, kobber eller zink som tagmateriale. Alternativt
skal vandet renses før nedsivning.
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5. Ved tilladelser til fortætning eller udstykning i eksisterende byområder, skal det vurderes, om det kan
medføre øget risiko for oversvømmelse. Hvis det er
tilfældet, kan der stilles krav til forebyggende foranstaltninger som f.eks. fastsættelse af sokkelkote for
byggeri, permeable belægninger, befæstelsesgrad
eller lokal opbevaring/afledning af regnvand.
6. Der må ikke opføres bebyggelse eller foretages
ændringer af terræn, der kan hindre vandets strømningsveje eller øge risikoen for oversvømmelse af
omkringliggende arealer ved kraftig nedbør med
mindre, der udføres afværgeforanstaltninger.
7. Ved etablering og renovering af kommunale anlæg
og rekreative områder, skal de, hvis det vurderes,
at der er et lokalt behov, indrettes til lokale opbevaringsmuligheder eller forsinkelse af overfladevand
ved skybrud og langvarig regn.
8. Ved anlæg af nye veje og renovering af eksisterende
skal det vurderes, om de skal indrettes til bortledning og/eller forsinkelse af overfladevand.
9. Sammen med de berørte ejere af fast ejendom skal
værdierne i de lavtliggende kystnære områder sikres
mod oversvømmelser fra stormflod fra Køge Bugt
ved at arbejde for etablering af permanent kystbeskyttelse indtil et højvande til kote 2,8 meter (DVR
90) i form af diger, højvandsmurer, sluser m.v.

2.12 Klimatilpasning

På forkant med klimaændringerne
Klimaet ændrer sig, vejret bliver stadig varmere, og
det forventes at denne udvikling fortsætter, primært
afhængig af den fremtidige udledning af drivhusgasser.
De afledte effekter er, at det vil regne mere med stadig
større intensitet, samt at havvandsspejlet stiger blandt
andet på grund af afsmeltning af indlandsis.

Klimatilpasningsplan 2014
Køge Kommune vedtog den første klimatilpasningsplan
i 2014, som et tillæg til kommuneplan 2013. De foventede stigninger er vist i tabellen, figur 2.12.1. Stigningen i det forventede havvandsspejl er siden reduceret
fra oprindelig 0,8 m (vurderet i 2014)til 0,7 meter på
baggrund af ny viden, men der er stor usikkerhed på
størrelsen.

Når havvandsspejlet stiger, vil grundvandsspejlet på
land også stige. Nogle klimamodeller forudsiger også,
at der kommer kraftigere storme. Disse effekter bevirker tilsammen, at risikoen for oversvømmelser er
steget og fortsat forventes at stige.

Kortlægningen til klimatilpasningsplanen viste, at
langt de største tab som følge af oversvømmelser,
kunne forventes i kystområdets tætte bebyggelse i
forbindelse med stormflod, og at denne risiko kunne
forventes at stige fremover i takt med havvandsspejlet stigning. Kortlægningen viste også, at risikoen for
tab ved oversvømmelser fra nedbør er mindre end fra
oversvømmelser ved stormflod, men at denne også vil
stige fremover, som følge af den forventede stigning i
nedbør og nedbørsintensitet.

Køge Kommune vil derfor ved langsigtet planlægning
sikre de fysiske rammer til det ændrede klima således,
at risikoen for tab af værdier minimeres. Derved sikres
det, at Køge Kommune fortsat er et sikkert og stabilt
sted at bo, arbejde og drive virksomhed i.

Figur 2.12.1 Forventet stigning i nedbør og havvandsniveau 2100.

Forventet stigning til 2100
10-årsregn - max. intensitet		
30 %
100-årsregn - max.intensitet		
40 %
Nedbør-sum				14 %
Vandføring i vandløb			
30 %
Stigning i havvandspejl			
0,7 m
(uden landhævning)
Marksvinget, julen 2015. Langvarig regn medførte oversvømmelse af Ellebækken Syd, så vandet stod op ved Boholtecentret.
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Mulige tiltag
Køge Kommune har en stor udfordring i forbindelse med
planlægningen af fx nye byudviklingsprojekter.
Dels er der behov for at sikre mod konsekvenser af den
stigende risiko for oversvømmelser under en stormflod,
dels at sikre mod oversvømmelse fra øgede nedbørsmængder.
I Køge Kommune er der kun begrænset mulighed for nedsivning af regnvand på grund af jordbundsforholdene. Derfor skal der primært arbejdes med anlæg, som kan tilbageholde vand, indtil det kan afledes i regnvandssystemet.

Figur 2.12.2 Kystsikringsprojekt. Forslag til anlæg.

Potientielt oversvømmet område
ved en stormflod på 2,8 meter - risiko i
kommunen for oversvømmelser
Landdige
Cykelsti på dige
Dige i Marinanen
Højvandsmur med skot
Strandvejsdige
Strandvejen, højde over 2,80 m
Sluse
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Klimatilpasningsprojekter i Køge Kommune skal så vidt
mulig være multifunktionelle, rekreative og forskønnende. Ud over at kunne opbevare og flytte vand skal
projekterne fx også:

til kote 2,21 meter. Efter planens vedtagelse er det
imidlertid besluttet at hæve højden til 2,8 meter, da en
senere analyse viste, at det ikke var meget dyrere at
etablere en sikring i forhold til denne kote.

•
•
•
•

Tiltagene i planen er magen til de tiltag for kystzonen,
som fremgår af klimatilpasningsplan 2014. Tiltagene
omfatter både fysiske anlæg og beredskabet.

fremme leg, bevægelse og læring
skabe naturområder
rense overfladevand
bruges til P-plads

Allerede ved den overordnede disponering og eventuelt
salg af nye byudviklingsområder skal det sikres, at der
er udlagt tilstrækkeligt friareal til regnvandshåndtering.
Risikostyringsplan
De lavtliggende områder langs 9 km af kommunens
ca. 11 km kystlinje er udpegede af staten som oversvømmelsestruede område i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv. Derfor vedtog Køge Kommune i
2015 en risikostyringsplan for kystzonen. Med planen
blev en række mål og tiltag for kystbeskyttelsen vedtaget, og beredskabets rolle blev beskrevet. Desuden
blev risikoen for tab pga. oversvømmelse fra Køge
Bugt beregnet.
Kortlægningen til planen viste, at der som minimum vil
ske skader for 2 mia. kr ved en stormflod på 2,8 meter
over havet overflade, som var den højde, stormfloden
toppede på i november 1872. I risikostyringsplanen
besluttede byrådet, at arbejde videre med en sikring

Staten skal udpege reviderede risikoområder i henhold
til oversvømmelsesdirektivet for perioden 2022-2027.
Køge Kommune forventer, at kystzonen blive udpeget
igen. Det betyder, at risikostyringsplanen skal revideres i den kommende planperiode.
Kystbeskyttelsesplan
Køge Kommune arbejder på mulige anlægsløsninger til
permanent sikring mod stormflod for hele kystzonen.
Løsningerne skal udformes, så de på et senere tidspunkt kan sikres til en højere kote, fx ved forhøjelse af
diger. Projektet gennemføres efter reglerne i Kystbeskyttelsesloven og arbejdet sker i samarbejde med
interessenter som virksomheder, grundejere, nabokommuner, interesseorganisationer m.v.
Udover de mange interessenter i projektet, er hele
laguneområdet i nord udpeget som Natura2000-område. Det betyder, at der skal foretages en omfattende
interesseafvejning mellem naturinteresser og kystbeskyttelsesprojektet.

121

Det er de berørte grundejere, der skal betale for
anlæggene efter en senere fastlagt bidragsfordeling. I
området drejer det sig om flere tusinde ejendomme,
som ejes af privatpersoner, virksomheder og offentlige
myndigheder.
Kystbeskyttelsesplanen med forslag til anlæg og bidragsfordeling forventes at komme i offentlig høring i
løbet af 2019. Efter den offentlige høring skal kommunen give tilladelse til projektet. Undervejs kan arbejdet
overdrages til et digelav. Anlæggene forventes tidligst
at blive etableret i 2020.
Udpegning af risikoområder
Køge Kommune har udpeget risikoområder i forhold til
oversvømmelser fra henholdsvis nedbør og stormflod.
Kommunen vil gennem sin planlægning arbejde for, at
overfladevand ved skybrud m.v. bliver håndteret og
ledt væk fra bygninger og andre værdier, hvor det kan
gøre skade. Ved udlæg af nye områder til byudvikling,
erhverv og andre formål skal det vurderes, om området er i risiko for at blive oversvømmet ved skybrud,
koblet regn eller stormflod.
Stormflod
Risikoområder er udpeget på baggrund af, at terrænoverfladen ligger under kote 2,8 meter (DVR 90) og at
havvandet kan løbe dertil via overfladen.

2.12 Klimatilpasning

Retningslinjer
Risikoområder
De røde områder på fig. 2.12.3 er risikoområder for
oversvømmelser. De skal friholdes for byggeri, eller
alternativt skal det sikres, at der foretages foranstaltninger, der sikrer områderne mod oversvømmelser eller skader fra oversvømmelser.
Potentielle risikoområder
I de gule områder skal det undersøges, om området
er i risiko for oversvømmelse, inden der kan træffes
beslutning om arealets anvendelse. Hvis området er
oversvømmelsestruet, skal der stilles krav til foranstaltninger som i de røde områder.

N

Figur 2.12.3 Risikoområder og potentielle risikoområder.
De røde områder viser registrerede oversvømmelser i december 2015. De gule områder viser de steder, hvor der er
potentiel risiko for oversvømmelse.
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Risikoområder

5 km

Potentielle risikoområder
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Nedbør
Risikoområderne er udpeget på baggrund af en kortlægning af de områder, der var oversvømmet i julen
2015.

nedbørshændelse om 100 år ikke forårsager skadevoldende oversvømmelser i byzonen. De 100 år er valgt,
da det svarer til levetiden af rør til regnvandshåndtering.

og skybrud, vil langt den største del af tiden være
tørre. Derfor giver det værdi, at de har andre positive
funktioner i mellemtiden, som fx at skabe mere natur,
opfordre til leg og bevægelse eller andre anvendelser.

Potentielle risikoområder er udpeget udfra:

Dette mål planlægges at blive kvalificeret i den kommende planperiode via en cost/benefit analyse af udgifterne til klimasikring i forhold til tabene ved forventede skader.

Klimasikring i den fysiske planlægning
Ved den fysiske planlægning af nye områder skal
håndtering af overfladevand indtænkes, så de kan
udnyttes til rekreative og naturmæssige formål. Derved bliver området mere spændende og kan samtidig
håndtere større regnskyl.

• En beregning af kloaksystemets kapacitet i 2013
baseret på en 100 års hændelse
• En kortlægning af potentielle oversvømmelsesområder ud fra en screening af de vandløbsstrækninger,
der løber igennem bebyggede områder

Anlæg, der kan opbevare regnvand ved kraftig regn

• En analyse af lavninger baseret på en opmåling af
terrænet i 2015.
Vand som ressource
Køge Kommune betragter overfladevand som en ressource, der via forskellige løsninger for lokal håndtering af regnvand kan medvirke til at berige vores
omgivende miljø og menneskers fysiske og mentale
sundhed. Derfor indeholder kommuneplanen en række
mål med tilhørende retningslinjer for kommunens
planlægning af de fysiske omgivelser.
Nye og eksisterende områder tilpasses, så en 50 års

Områderne bag Ølsemagle Revle, januar 2017. Der udlægges
watertubes for at forhindre vandet fra Køge Bugt i af trænge
ind i de bagvedliggende landområder.
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Ved lokalplanlægningen er der mulighed for at fastsætte bestemmelser om klimasikring med udgangspunkt i planloven § 15, stk. 2. Bestemmelserne kan
fx omfatte krav til, hvor meget af ejendommen, der
skal være ubebygget eller uden fast belægning eller
der kan stilles krav om at anvende permeable belægninger i lokalplanområdet for at mindske behovet for
kontinuerligt at forøge kapaciteten af rør og pumper til
bortledning af overfladevand.
En mulighed er også at reservere arealer til tilbageholdelse af regnvand for hele lokalplanområdet, hvilket
bør ske ved den indledende planlægning af et nyt
byudviklingsområde.

Klimasikring ved anlægsopgaver
Når kommunen etablerer anlæg bl.a. til rekreative
formål, vil kommunen vurdere, om der er lokalt behov
for, at anlægget indrettes til at kunne håndtere regnvand under skybrud. Dette giver mulighed for innovative løsninger, som oftest er langt billigere i forhold til
traditionelle løsninger i form af nedgravede rørbassiner
og lignende.

Opgaver i den kommende planperiode

Når der anlægges og renoveres veje og stier, vil kommunen vurdere, om der er behov for, at de indrettes
til bortledning og styring af regnvand ved skybrud. Det
kan f.eks. ske i form af et ændret vejprofil eller strategisk anlagte forhøjninger på vejen.

• Den nedbørshændelse, som eksisterende bolig- og
erhvervsområder bør sikres mod.

Ved nedsivning af tagvand skal det sikres at det ikke
giver anledning til forurening af jord og grundvand.
For at undgå at nedsivningen forårsager jordforurening
stilles der generelt krav om, at tagmaterialer ikke består af bly, kobber og zink. Alternativt kan der etableres renseforanstaltninger f. eks. i form af regnbede
med filtermuld eller lign. I nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) skal nedsivning vurderes i forhold til
risikoen for grundvandsforurening.
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Køge Kommune vil på baggrund af et analysearbejde
af konsekvenser, udgifter og værdisikring samt en politisk proces fastsætte mål for:
• Den nedbørshændelse, som nye bolig- og erhvervsområder bør sikres til i planlægningsfasen

På baggrund af denne analyse vil handleplanen til klimatilpasningsplan 2014 bliver revideret.

2.12 Klimatilpasning

En våd omgang, højvande i Køge Havn, januar 2017.
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