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Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
21-09-2018 13:08:59
Helle Schou Weile
3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
VS: Indsigelse mod Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017
Indsigelse_Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017_210918.pdf; Aftalenotat_aftalte ændringer
og suppleringer_Køge KP2017_210918.pdf; Køge Kommunes forslag til KP
2017_Notat_referat_kommunens bemærkninger_ERSTs opfølgende bemærkninger_kommunens
supplerende bemærkninger_konklusion_210918.pdf

Videresendt til Helle Weile, Plan.
Isabell Malou Petersen
Elev
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
isabell.petersen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Karin Jensen [mailto:KarJes@erst.dk]
Sendt: 21. september 2018 12:57
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>; Helle Schou Weile
<helle.s.weile@koege.dk>
Cc: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>; Christina Berlin Hovmand <ChrBer@erst.dk>
Emne: Indsigelse mod Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017
Erhvervsstyrelsen fremsætter hermed indsigelse mod Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017, som
kommunen har sendt i offentlig høring i perioden 13. juni 2018-21. september 2018, se vedhæftede dokumenter.
Erhvervsstyrelsen ser frem til den videre dialog med Køge Kommune om de ændringer og tilpasninger af
planforslaget, der kan sikre, at forslaget ikke er i konflikt med væsentlige nationale interesser.
Med venlig hilsen
Karin Jensen
cand.scient
ERHVERVSSTYRELSEN
Plantilsyn og Dialog
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291160
E-mail: KarJes@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk
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Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Planafdelingen
Sendt via mail til
tmf@koege.dk
Helle Schou Weile, helle.s.weile@koege.dk
Anders Mosbæk Nielsen, anders.m.nielsen@koege.dk
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ERHVERVSSTY RELSEN

Dahlerups Pakhus

Indsigelse mod Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017
Køge Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring i
perioden 13. juni 2018 - 21. september 2018.
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet notat af 31. juli 2018 med tilføjelser af 27. og
28. august 2018 indeholdende de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. Notatet blev drøftet på et møde mellem Køge Kommune og Erhvervsstyrelsen den 31. august 2018.
På baggrund af drøftelserne på mødet samt efterfølgende dialog har Køge
Kommune med mails af 12., 17. og 18. september 2018 sendt forslag til ændringer og suppleringer af planforslaget.
Indsigelse
Erhvervsstyrelsen har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk.
1, hvis et forslag til kommuneplan ikke er i overensstemmelse med væsentlige
nationale interesser1.
I høringsperioden har der ikke på alle punkter kunnet opnås enighed mellem
Køge Kommune og Vejdirektoratet og Erhvervsstyrelsen.
Erhvervsstyrelsen fremsætter hermed indsigelse efter planlovens § 29, stk. 12,
mod forslag til Kommuneplan 2017 på grund af følgende forhold, som uddybes
i det efterfølgende:
• Kommuneplanforslaget ses ikke at være i overensstemmelse med bestemmelser i landsplandirektivet Fingerplan 2017 vedrørende byudvikling i det øvrige hovedstadsområde (§ 22 og § 23)
• Kommuneplanforslaget ses ikke at være i overensstemmelse med arealreservationer til mulige fremtidige overordnede vejanlæg. Indsigelse
mod arealreservationer til overordnede vejanlæg fremsættes på vegne
af Vejdirektoratet.
• Kommuneplanforslaget ses ikke at indeholde retningslinjer og fyldestgørende redegørelse for nyudlæg af ramme til udvidelse af Køge Campus med ca. 13 ha.
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Indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, har den virkning, at planforslaget først
kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Erhvervsstyrelsen skriftligt
har frafaldet indsigelsen.
Begrundelse for indsigelsen
Indsigelsen er begrundet i følgende forhold:
Fingerplan 2017 og overordnede arealreservationer til vejanlæg
Det er en national interesse, at kommuneplanlægningen er i overensstemmelse
med landsplandirektiver, herunder Fingerplan 2017. Af Oversigt over nationale
interesser i kommuneplanlægning (marts 2018) fremgår det som nationale hensyn, at kommuneplanlægningen i hovedstadsområdet skal være i overensstemmelse med de overordnede hensyn i Fingerplan 2017, jf. punkt 1.4.1, og at
kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for og kort over beliggenheden
af trafikanlæg, herunder overordnet infrastruktur og arealreservationer efter
konkrete projekterings- og anlægslove samt Fingerplan 2017, jf. punkt 4.2.4.
Byudlæg i det øvrige hovedstadsområde
For byudvikling i det øvrige hovedstadsområde gælder, at kommuneplanlægningen skal sikre, at byudvikling er af lokal karakter og sker i tilknytning til
kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund samt sikre, at der for
ny byudvikling fastlægges rækkefølge.
Med kommuneplanforslaget foretages en omplacering af et eksisterende byudlæg på 31 ha til byudvikling efter 2021 ved kommunecentret Borup i det øvrige
hovedstadsområde til byudlæg ved bysamfund i det øvrige hovedstadsområde.
Det drejer sig om 11 ha ved Herfølge, 7,5 ha ved Lille Skensved og 9,5 ha ved
Algestrup samt mindre udlæg ved andre lokaliteter. Tillige gives en række muligheder for yderligere nyudlæg til boliger og for byomdannelse/fortætning.
Erhvervsstyrelsen ser ikke, at Køge Kommune for alle nyudlæg i det øvrige hovedstadsområde har redegjort for, at der er tale om byudvikling af lokal karakter som afrunding af andre bysamfund. Det er en national interesse, at kommunen for de enkelte byudlæg i det øvrige hovedstadsområde udarbejder en sådan
redegørelse.
Erhvervsstyrelsen indgår gerne i yderligere dialog med kommunen om, hvordan byudlæggene kan tilpasses, så de har lokal karakter og sker som afrunding
af andre bysamfund.
Det foreslåede nyudlæg på 11 ha ved Herfølge (Herfølge N) grænser op til den
eksisterende Køge-byfinger og vil i sin konsekvens være en forlængelse af byfingeren. Kommunen har i forbindelse med Fingerplanrevisionens spor 2 fremsat ønske om at få Herfølge indlemmet i Køge-byfingeren; ønsket omfatter bl.a.
nyudlægget på 11 ha. En afklaring af udlægget skal derfor afvente en afklaring
af forslag indmeldt til Fingerplanrevisionens spor 2, hvorfor nyudlægget ikke
kan medtages i kommuneplanforslaget, men skal udgå.
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Nyudlæg ved Køge Campus
En forudsætning for at udlægge byzone i det afgrænsede landområde i byfingeren er, at overordnede interesser respekteres, jf. Fingerplan 2017, § 10. Kommunen har ikke i planforslaget redegjort for, at overordnede interesser er respekteret ved udlæg af et areal på ca. 13 ha i det afgrænsede landområde til byzone. Der savnes tillige en fyldestgørende redegørelse i forhold til stationsnærhed, idet det ikke fremgår, om hele arealet eller udelukkende en del af arealet er
beliggende i det stationsnære område. Endelig savnes en mere præcis redegørelse for anvendelsesbestemmelserne, herunder for om der f.eks. ønskes anvendelse til kontorvirksomheder over 1.500 m2 udenfor det stationsnære kerneområde, hvilket vil forudsætte redegørelse for supplerende virkemidler.
Arealreservationer til overordnede vejanlæg
Vejdirektoratet har anmodet Erhvervsstyrelsen om at fremsætte indsigelse mod
Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017, idet planforslaget mangler
retningslinjer for og kortvisning af to arealreservationer til mulige fremtidige
overordnede vejanlæg - forlægning af Billesborgvej nord om Herfølge og omfartsvej ved Ll. Skensved - som er fastlagt ved § 26, stk. 1, nr. 1 og nr. 21, i
Fingerplan 2017.
I forhold til arealreservationer, der er fastlagt og udpeget i Fingerplan 2017 skal
Erhvervsstyrelsen oplyse, at en ændring eller ophævelse af disse arealreservationer forudsætter revision af fingerplanen og kan således ikke foretages i forbindelse med en kommuneplanrevision.
Yderligere dialog
Erhvervsstyrelsen indgår gerne i yderligere dialog med Køge Kommune om
planforslaget for at afklare hvilke ændringer og tilpasninger, der kan sikre, at
planforslaget ikke er i konflikt med væsentlige nationale interesser.
./.

For øvrige forhold finder Erhvervsstyrelsen ikke anledning til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, mod kommuneplanforslaget under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse
indarbejder de ændringer og suppleringer i kommuneplanen, som fremgår af
Erhvervsstyrelsens vedlagte notat af 21. september 2018 om aftalte ændringer
og suppleringer.
Bemærkninger
Ved eventuelle væsentlige ændringer i forslaget ud over det, der fremgår af
ovennævnte notat om aftalte ændringer og suppleringer skal Erhvervsstyrelsen
have lejlighed til at udtale sig før endelig vedtagelse, jf. planlovens § 27, stk. 2.
Det er op til kommunen at vurdere, om ændringerne medfører krav om fornyet
høring jf. planlovens § 27, stk. 2.
Der henvises i øvrigt til de bemærkninger, der fremgår af vedlagte notat af 31.
juli 2018 med suppleringer af 27. og 28. august 2018 samt 6., 12., 14., 18. og
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21. september 2018 med statens bemærkninger, referat, kommunens tilbagemelding og statens opfølgning.

Med venlig hilsen
Christina Berlin Hovmand
Kontorchef

1

Erhvervsministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29,
stk. 1, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer af en kommuneplan ikke er i
overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og
miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg eller
regler og beslutninger efter § 3. Beføjelsen er henlagt til Erhvervsstyrelsen, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, i
bekendtgørelse nr. 187 af 06/03/2018.
2 Indsigelsen har hjemmel i planlovens § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 af
lov om planlægning.
Planforslaget er alene vurderet i forhold til de nationale interesser.

21. september 2018
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Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Køge Kommunes forslag til
Kommuneplan 2017

ERHVERVSSTY RELSEN

Dahlerups Pakhus

Køge Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring i
perioden 13. juni 2018 – 21. september 2018.

Langelinie Allé 17

Erhvervsstyrelsen holdt den 31. august 2018 møde med Køge Kommune på
teknikerniveau. Som oplæg til mødet havde Erhvervsstyrelsen udarbejdet notat
af 31. juli 2018 med tilføjelser af 27. og 28. august 2018 indeholdende de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til kommuneplanforslaget.
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På baggrund af drøftelserne på mødet samt efterfølgende dialog har Køge
Kommune med mails af 12., 17. og 18. september 2018 fremsendt forslag til
nødvendige ændringer og suppleringer af planforslaget.
Nedenfor fremgår de ændringer og suppleringer, som der mellem Køge Kommune og Erhvervsstyrelsen, Vejdirektoratet og Energinet er indgået aftale om.
Fingerplan 2017
Transportkorridoren
Supplerende redegørelse for mulighederne i transportkorridoren, der tydeliggør, at der ikke kan placeres bygninger og anlæg i transportkorridoren bortset
fra bygninger og anlæg, der er nødvendige for driften af landbrugsejendomme,
forudsættes at blive indarbejdet i og at fremgå af den endeligt vedtagne kommuneplan.
Stationsnærhedsprincippet
På kommuneplanforslagets retningslinjekort 2.1.6 med afgrænsning af stationsnære områder er vist alle stationer i kommunen. Kort 2.1.6 justeres, så alene
stationsnære områder og stationsnære kerneområder omkring stationer, der figurerer på Bilag F i Fingerplan 2017, vises på kortet.
Det justerede kort forudsættes at blive indarbejdet i og at fremgå af den endeligt vedtagne kommuneplan.
Kystnærhedszonen
Køge Kommune har udlagt et interesseområde for placering af store vindmøller
inden for kystnærhedszonen på nordmolen omkring Køge Erhvervshavn. Den
funktionelle begrundelse for denne placering er de gode vindforhold ved ky-
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sten. Vindmøllerne planlægges opstillet i samspil med det store havneanlæg.
Derved kommer møllerne ikke i konflikt med væsentlige natur- eller landskabsinteresser. Møllerne tænkes at kunne understrege molernes krumme forløb, der
afgrænser de store tekniske anlæg på havnen. Hertil kommer, at den store afstand til nærmeste boliger minimerer møllernes påvirkning mht. støj og refleksion.
Retningslinjekort 2.4.1 og 2.4.2 tilføjes kystnærhedszone.
Den supplerende redegørelse og de ændrede retningslinjekort forudsættes at
blive indarbejdet i og at fremgå af den endeligt vedtagne kommuneplan.
Produktionsvirksomheder
Køge Kommune vil udarbejde et kommuneplantillæg med retningslinjer for
produktionsvirksomheder, der kan vedtages som forslag og sendes i høring senest juni 2019.
Risikovirksomheder
I Køge Kommune ligger virksomheden Novo Nordisk Pharmatech A/S, som er
en risikovirksomhed. I kommeplanforslaget indarbejdes følgende retningslinje
og redegørelse for risikovirksomheder:
”Risikovirksomheder er virksomheder, hvor der forekommer farlige i stoffer i
sådanne mængder, at de udgør en risiko for omgivelser, hvis der skulle ske
uheld. I Køge Kommune er der en risikovirksomhed, Novo Nordisk Pharmatech A/S på Købehavnsvej 216. Der planlægges ikke for yderligere risikovirksomheder i Køge Kommune.
Retningslinje
Hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen skal inddrages forud for
fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i kommune- og lokalplaner,
hvis arealerne ligger indenfor 500 m fra en risikovirksomhed. For hver af disse
udlægges der ligeledes en sikkerhedszone, som udpeges på baggrund af virksomhedens sikkerhedsdokument. Som udgangspunkt må der i disse zoner ikke
etableres ny følsom arealanvendelse, som fx boliger, institutioner, forretninger,
hoteller eller steder hvor der opholder sig mange mennesker.”
Vejinteresser
Nye retningslinjer i afsnit 2.6 Transport og infrastruktur indarbejdes i kommuneplanforslaget.
Kommunens overordnede vejnet vises på kort 2.6.1. Det er opdelt i følgende
vejklasser:
• Overordnede trafikveje
• Overordnede fordelingsveje
Hertil kommer de statslige veje i Køge Kommune, der omfatter følgende vejstrækninger:
• Køge Bugt Motorvejen (statsvej nr. 10, København – Køge, del af E20
og E47),
• Vestmotorvejen (statsvej nr. 20, Køge – Korsør, del af E20) og
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•

Sydmotorvejen (statsvej nr. 30, Køge – Rødbyhavn, del af E47).

Vindmølleområde ved Juellund
Vindmølleområdet ved Juellund/ rammeområde 13T04, som er udlagt til 2-3
store vindmøller, justeres, så det sikres, at der er 165 meter mellem rammeområdet og de yderste elledninger i det eksisterende eltransmissionsledningsanlæg.

Retningslinjekort
Retningslinjekortene redigeres, så det klart fremgår, hvilke der har status som
retningslinjekort.

31. juli 2018/
27. august 2018/
28. august 2018/

Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Planafdelingen

Referat 6. september 2018/
Køge Kommunes bemærkninger
12. september 2018/
ERST bemærkninger 14.

Sendt via mail til
tmf@koege.dk
Helle Schou Weile, helle.s.weile@koege.dk

september 2018/
Køge Kommunes suppl. bem. 17.
september 2018/
ERST opfølgning/konklusion 19.
september 2018/ 21. september
2018
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Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017
Notat med statens bemærkninger og mødereferat samt Køge Kommunes bemærkninger til referatet og Erhvervsstyrelsens supplerende bemærkninger.
Køge Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 13.
juni 2018-21. september 2018.
ERHVERVSSTY RELSEN

Der blev den 31. august 2018 afholdt teknikermøde med Køge Kommune om kommuneplanforslaget. Som oplæg til mødet havde Erhvervsstyrelsen udarbejdet notat
af 31. juli 2018 med opdateringer af 27. og 28. august 2018. Notatet indeholder de
punkter, som kan have betydning for de statslige myndigheders varetagelse af nationale interesser.
Deltagere i mødet
Fra Køge Kommune: Helle Schou Weile, Pia Nielsen, Anders Mosbæk Nielsen, Simon Leth Nielsen.
Fra Erhvervsstyrelsen: Christina Berlin Hovmand, Karin Jensen.
I notatet er indarbejdet et kort referat af mødet, hvilket i notatet er anført under ”Referat” under hvert enkelt punkt.
Køge Kommune har den 12. september 2018 givet tilbagemelding på notatet, hvilket
er anført i skemaet under ”Kommunens bemærkninger”.
Erhvervsstyrelsen har den 14. september 2018 under ”Opfølgning” indarbejdet kommentarer til kommunens bemærkninger.
Inden indsigelsesfristen vil kommunen modtage et brev med statens opfølgende bemærkninger på baggrund af kommunens kommentarer og evt. øvrig dialog.
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Fingerplan 2017
ERST's bemærkninger
Det er en national interesse, at kommuneplanlægningen er i overensstemmelse med
landsplandirektiver, herunder Fingerplan 2017, jf. Oversigt over nationale interesser
i kommuneplanlægningen, punkt 1.4.1.
Nyudlæg
For nye byudlæg i det øvrige hovedstadsområde gælder, at kommuneplanlægningen
skal sikre, at byudvikling er af lokal karakter og sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund samt sikre, at der for ny byudvikling
fastlægges rækkefølge, jf. § 22 og § 23 i Fingerplan 2017.
Med kommuneplanforslaget foretages udlæg af nye boligområder ved Algestrup,
Herfølge og Lille Skensved i det øvrige hovedstadsområde. Udlæggene er oplyst at
ville sikre lokal udvikling, men planforslaget ses ikke at indeholde en redegørelse
for, at de nye byudlæg er af lokal karakter, og at de sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund. Planforslaget giver mulighed for ca.
100 boliger på ca. 11 ha ved Algestrup, ca. 80 boliger på ca. 11 ha ved Herfølge
samt ca. 100 boliger på ca. 7,5 ha ved Lille Skensved. Af side 33 oplyses dog, at der
ved Algestrup udlægges ca. 20 ha til ny bebyggelse med ca. 200 boliger, i første omgang med ca. 100 boliger efter 2021. Algestrup er oplyst at have 900 borgere; med
udvidelse af byen som ønsket øges indbyggertallet med 300-400 borgere.
Der muliggøres tillige lokal byvækst i Ejby, Lellinge, Bjæverskov og Vemmedrup,
primært i form af byomdannelse. Der ses ikke at være redegjort for, at der her er tale
om byudvikling af lokal karakter som afrunding af andre bysamfund.
Det ønskes afklaret, hvilke aftaler med Erhvervsstyrelsen, der i afsnit 2.1 henvises til
vedr. nyudlæg af boliger.
Det fremgår af kommuneplanforslaget og af kommunens indmelding af forslag til
Fingerplanrevisionens spor 2, at Køge Kommune ønsker, at Køge-byfingeren forlænges, så Herfølge indlemmes i byfingeren. Beslutningen om, hvorvidt byfingeren
skal forlænges til Herfølge, træffes i forbindelse med Fingerplanrevisionens spor 2,
idet forslaget som nævnt er indmeldt her.
Med kommuneplanforslagets nyudlæg af ramme 5B17, boliger ved Herfølge, vil der
udelukkende være et meget smalt areal på ca. 30 meter mellem byzonearealer i Herfølge, der ligger i det øvrige hovedstadsområde, og den eksisterende erhvervsramme
4E01, der ligger i byfingeren. Dette vurderes at foregribe afklaringen af, om Køgebyfingeren skal forlænges til Herfølge, og vurderes at være i strid med den konkrete
afgrænsning af byfingeren.
På kort 2.1.5 er det oplyst, at der vises planlagte boliger med minimum 20 boligenheder; det ønskes oplyst, i hvilket omfang der i det øvrige hovedstadsområde er
planlagt for boliger med under 20 boligenheder. Det ønskes ligeledes oplyst hvilke
boligudlæg, der er nye, samt hvilke boligudlæg ”øvrige boliger” omfatter.
På side 10 i kommuneplanforslaget er det oplyst, at der udlægges nye arealer til udvidelse af Campus Køge, og der er udlagt et nyt rammeområde i tilknytning til rammeområdet med Campus Køge (udvidelse af ramme 2D05). Der ses dog ikke at
være redegjort for det nye udlæg.
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Transportkorridoren
Det er en national interesse, at arealreservationen i Fingerplan 2017 til transportkorridor respekteres – som det fremgår af kommuneplanforslagets retningslinjer for
transportkorridoren og kort 2.6.5, jf. § 24 i Fingerplan 2017. Det skal således af afsnittene 2.4, 2.6 og 2.9 fremgå, at der ikke kan placeres bygninger og anlæg i transportkorridoren bortset fra bygninger og anlæg, der er nødvendige for driften af landbrugsejendomme.
Af kommuneplanforslagets afsnit 2.4, Kultur, idræt og fritid, fremgår vedr. zonering,
at arealer i transportkorridoren evt. kan anvendes ”permanent til støjende aktiviteter
med begrænsede bygninger og anlæg”.
Af afsnit 2.6, Transport og infrastruktur, fremgår, at ”Midlertidige bygninger og anlæg kan placeres i transportkorridorerne, når der i forbindelse med landzonetilladelser tinglyses fjernelsesvilkår for de pågældende anlæg.”
Af afsnit 2.9, Varmeforsyning og energiproduktion, fremgår, at transportkorridoren
kan være velegnet til opsætning af solceller.
Arealreservationer til infrastruktur
Fingerplan 2017 indeholder en række arealreservationer til infrastrukturanlæg i
Køge Kommune, jf. § 26, stk. 1, nr. 1, 21 og 22. Reservationerne ses ikke alle at
fremgå af planforslagets kort 2.6.1.
Se tillige Vejdirektoratets bemærkninger.
Stationsnærhedsprincippet
På kommuneplanforslagets retningslinjekort 2.1.6 med afgrænsning af stationsnære
områder er vist alle stationer i kommunen.
Det er udelukkende stationer, som er listet på bilag F i fingerplan 2017, der er omfattet af stationsnærhedsprincippet. Stationerne i Borup, Herfølge og Tureby afkaster
således ikke stationsnærhedsprincip og skal derfor ikke figurere på retningslinjekort
med afgrænsning af stationsnære kerneområder og stationsnære områder.
Referat
Ved byudlæg i det øvrige hovedstadsområde skal kommunen redegøre for, at byudlæggene er i overensstemmelse med fingerplanens principper om, at byudlæg skal
være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af
andre bysamfund.
Kommunen tilkendegav at ville fremsende en oversigt, som dokumenterer, at kommunens arealregnskab udtrykt i ha går i 0, dvs. at rummeligheden i planperioden
ikke er øget. Erhvervsstyrelsen afventer kommunens fremsendelse af en sådan oversigt. Oversigten vil blandt andet indgå i grundlaget for Erhvervsstyrelsens tilbagemelding vedrørende forslag til byudlæg ved Algestrup og Lille Skensved, som aktuelt udestår.
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For såvel lokal byvækst i Ejby, Lellinge, Bjæverskov og Vemmedrup som for planlagte boliger med under 20 boligenheder i det øvrige hovedstadsområde skal der redegøres for, at der er tale om byudvikling af lokal karakter som afrunding af andre
bysamfund.
Afklaring af, at forslag til nyudlæg af boligramme ved Herfølge afventer afklaring af
Fingerplanrevisionens spor 2. Et forslag til revideret Fingerplan forventes sendt i offentlig høring omkring årsskiftet.
Kommunen oplyste, at der med kommuneplanforslaget udlægges nye arealer til udvidelse af Køge Campus i det stationsnære område, men at udlægget udelukkende
figurerer som en ny kommuneplanramme (udvidelse af ramme 2D05), og at der ikke
er redegjort for udlægget.
Kommunen tilkendegav at ville udarbejde en redegørelse for arealudlægget, herunder for anvendelse af supplerende virkemidler.
Transportkorridoren: Kommunen tilkendegav at ville tydeliggøre, at der i transportkorridoren ikke kan placeres bygninger og anlæg bortset fra bygninger og anlæg, der
er nødvendige for driften af landbrugsejendomme, samt præcisere hvad der forstås
ved midlertidige bygninger og anlæg, der undtagelsesvis kan tillades i transportkorridoren i landzone, hvis der i landzonetilladelsen indføjes et fjernelsesvilkår. Her
kan henvises til Vejledning om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet hvoraf det fremgår, at fjernelsesvilkåret udelukkende bør anvendes ved
byggeri og anlæg, der er opført med lette konstruktioner og materialer, er mindre
omkostningsfulde, og som forholdsvis nemt kan demonteres og fjernes. Det kan
f.eks. være garager, carporte, overdækkede terrasser, drivhuse, udhuse og lignende.
Byggeri med tunge konstruktioner og ydermure betragtes ikke som midlertidige.
Solcelleanlæg forudsætter planlægning, og anlæggene har ikke karakter af midlertidig anvendelse.
Stationsnærhedsprincippet: Kommunen tilkendegav at ville justere retningslinjekort
2.1.6 således, at det udelukkende omfatter stationer, der afkaster stationsnærhedsprincip i henhold til Fingerplan 2017 (bilag F).
Kommunens bemærkninger
Køge Kommune har fokus på udvikling af attraktive byområder med gode muligheder for at benytte offentlig transport, og som ligger tæt på eksisterende byområder
med dertil hørende service. Samtidig ønsker byrådet at der i kommunens mindre
byer i det øvrige hovedstadsområde bliver mulighed for at tilgodese efterspørgslen
på ældreegnede boliger.
I det følgende gennemgås ønskerne med udgangspunkt i forudsætningerne for den
byudvikling, som byrådet ønsker, og som fremgår af Forslag til Kommuneplan
2017.
Beliggenheden af samtlige allerede planlagte og ønskede boligområder er sammen
med det estimerede antal boliger vist på det vedhæftede kort fra kapitel 2.1.
Som baggrund for ønskerne om at veksle arealer ved Borup til andre arealer i det øvrige hovedstadsområde, henviser vi til referatet af mødet afholdt i Erhvervsstyrelsen
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d. 19.9.2017, hvor styrelsen henviser for den mulighed der er for dette, men at det
kræver en begrundelse, som tager udgangspunkt i fingerplanens krav til udvikling i
det øvrige hovedstadsområde.
Aktuelle arealer
Borup Ø:

Allerede udlagt i KP 13

31 ha.

Herfølge NV:
Ll. Skensved SØ:
Algestrup V:

Udlagt i Forslag til KP 17
Udlagt i Forslag til KP 17
Udlagt i Forslag til KP 17

11 ha
7,5 ha
9,5 ha

I alt ny byområder:

28 ha.

Rest fra Borup Ø: 3,0 ha.
Borup Ø
Arealet ved Borup Ø omfatter ca. 31 ha og fremgår af Regionplan 2005.
Det har siden Kommuneplan 2009 indgået som boligområde til udvikling efter 2021.
Det ligger mellem 1,5 og 2 km fra Borup Station.
Bebyggelsesprocentener 30 og 40 for hhv. en- og toetagers byggeri giver et estimeret boligantal på ca. 930, baseret på en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 100 m2
og bebyggelsesprocent på 30.
Med mulighed for udvikling af op til 930 boliger er det Køge Kommunes opfattelse
at der er tale om byudvikling af regional karakter.
Herfølge N
Området omfatter 11 ha.
Afstanden til Herfølge station er 250 – 700 meter.
Området ligger i forlængelse af allerede udlagte arealer og som en afrunding af Herfølge mod nordvest. Der er mulighed for tæt kontakt til centerområdet i Herfølge,
samt til skole mv.
Området ønskes inddraget som en styrkelse af Herfølge som centerby og bysamfund
med god mulighed for offentlig transport, god infrastruktur og tæt på offentlig service og detailhandel. Området ønskes ekstensivt udnyttet af hensyn til etablering af
grøn kile mellem det nord for området beliggende erhvervsområde.
Ll. Skensved SØ
Området omfatter ca. 7,5 ha.
Afstanden til Ll. Skensved Station er fra 1 til 1,5 km. Til Køge Nord ca. 3 km. Til
Ølby ca. 3,5 - 4 km.
Området ligger som en afrunding af Ll. Skensved ned mod Højelse. Med kun 500
meter til Højelse skole og ca. 1 km til centerområdet i Ll. Skensved.
Området ønskes inddraget som en lokal styrkelse og afrunding af Ll. Skensved som
bysamfund særligt med fokus på bevaring af Højelse Skole, med god mulighed for
offentlig transport, god infrastruktur og tæt på offentlig service og detailhandel i Ll.
Skensved.
Algestrup V
Området omfatter ca. 9,5 ha.
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Afstanden til Tureby Station er ca. 400 – 1000 m. Området ligger i umiddelbar tilknytning til Algestrup Skole. Der er ingen dagligvarebutikker i Algestrup.
Området ønskes inddraget som en lokal styrkelse af Algestrup som bysamfund. Med
en tilvækst på ca. 3-400 borgere i 100 boliger udover de eksisterende ca. 900 borgere vil der blive grundlag for en dagligvarebutik og styrkelse af Algestrup som bysamfund, herunder grundlag for videreførelse af Algestrup Skole.
Med udbygning af Algestrup som foreslået, vil mange nye borgere kunne tilbydes en
bolig i et mindre lokalsamfund, med optimal forbindelse til hovedstadsområdet med
den nye jernbane.
Øvrige hovedstadsområde
Restrummeligheden ved veksling af det allerede udlagte areal ved Borup Ø efter nye
udlæg ved Algestrup, Herfølge og Ll. Skensved er ca. 3,0 ha.
Ved en generel b% på 30 svarer det til ca. 110 boliger. Denne boligrummelighed ønskes overført til andre lokaliteter, som det fremgår af det vedhæftede bilag.
Arealregnskab
Borup
Et areal på 31 ha, Borup Ø, til udvikling efter 2021 nedlægges og veksles til tre andre primære lokaliteter i det øvrige hovedstadsområde, nemlig Algestrup V, Herfølge N og Ll. Skensved S. Restarealet i Borup Ø er derefter 3,0 ha.
Herfølge
Kommuneplanforslaget indeholder tre byudviklingsområder i Herfølge, nemlig Herfølge SV, Herfølge NV og Herfølge N.
Herfølge SV:
Området omfatter ca. 23 ha og er udlagt i Fingerplan 2013 til udvikling efter 2021.
KP 13 udlægger området til udvikling efter 2021.
KP17 rykker udviklingen af området til efter 2025.
Herfølge NV:
Området omfatter ca. 17 ha og er udlagt i Fingerplan 2013 som byområde.
KP 13 udlægger området til udvikling efter 2025.
KP17 rykker udviklingen af området frem til første del af planperioden.
Herfølge N:
Omfatter ca. 11 ha som ønskes udviklet efter 2021.
Ll. Skensved
Et område på 7,5 ha ønskes udviklet efter 2021.
Algestrup
Et område på 9,5 ha ønskes udviklet efter 2021.
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Andre områder i det øvrige hovedstadsområde
(Områderne er vist på kortet.)
Område 2, rammeområde 6BE02 Gefion, Møllevej (Borup)
Mulighed for 30 boliger som tilknytning til kommunecenter.
Området ønskes ændret fra offentligt formål til blandet bolig og erhverv. Området
ligger i byzone.
Område 4, rammeområde 6B15 Kilen ved Kimmerslevvej 7(Borup) x)
Mulighed for 30 boliger som tilknytning til kommunecenter.
Området ligger i landzone, men omkranset af eksisterende byområde.
Område 5, rammeområde 10B11 Degnegyden (Ejby)
Mulighed for 20 boliger som udvikling af lokal karakter og huludfyldning. Området
ligger byzone.
Område 7, rammeområde 7C01 Bjæverskov Centret
Mulighed for 15 boliger som udvikling af lokal karakter. Området er lokalplanlagt
til butikker i underetagen og boliger i overetagen. Der forventes udarbejdet ny lokalplan som giver mulighed for boliger i begge etager. (I alt ca. 30 boliger, hvoraf ca.
halvdelen allerede er lokalplanlagt). Området ligger i byzone.
Område 10, rammeområde 9B04 Lille Skensved SØ x)
Mulighed for 75 boliger af lokal karakter og som afrunding af bysamfundet. Relativ
lav udnyttelse.
Område 23, rammeområde 5B17 Herfølge N x)
Mulighed for 80 boliger tilknytning til kommunecenter og afrunding af bysamfundet. Ekstensiv udnyttelse pga det tilstødende landskabs karakter samt hensyn til
etablering af grøn kile mellem det nord for området beliggende erhvervsområde.
Område 29, rammeområde 13BE29 Vedskølle
Mulighed for 20 boliger som udvikling af lokal karakter og huludfyldning.
En eksisterende fabrik inden for landsbyafgrænsningen ønskes omdannet til boligområde. Vedskølle er trafikbetjent af Vallø Station på Østbanen.
Område 31, rammeområde 12B02 Algestrup V x)
Mulighed for 100 boliger til styrkelse af lokalsamfundet tæt på en station.
Område 32, rammeområde 13BE26 Gørslev
Mulighed for 6 boliger af lokal karakter. Området ligger i byzone og inden for
landsbyafgrænsningen. Området udgør en del af sportsbanen til den nedlagte Gørslev Skole. Lav udnyttelse.
x)

Områder udlagt i landzone.
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Arealudlæg ved Campus
Rammeområde 2D05 ønskes udvidet med ca. 13 ha til fremtidig udvidelse af undervisnings- og forskningsfaciliteterne i Campus Køge.
Hele området ligger i Fingerplanens landområde, som kommunen kan tage i brug til
byudvikling. Ved at inddrage arealet i denne kommuneplanrevision kan kommunen
udarbejde en ny lokalplan, der sikrer en færdiggørelse af hele området. En af årsagerne til dette behov er, at der i forbindelse med anlæg af den nye jernbane København-Ringsted blev inddraget arealer, der tidligere var disponeret til Køge Handelsskole.
De centrale dele af campus er udpeget som stationsnært område. Den ønskede udvidelse ligger i samme afstand fra Ølby Station som det allerede lokalplanlagte Campus, hvor der planlægges for en såkaldt ”plus-way” busforbindelse mellem Ølby Station, Campus og Køge Nord Station.
Området tænkes mod vest afgrænset af en ny vej som skal forbinde Ølbyvej med
Lyngvej for at aflaste bl.a. Ølby landsby og sikre en bedre infrastruktur mellem
Campus og Køge by. Vejarealet er i dag i privat eje, og en samlet planmæssig afklaring af arealer til vej og campus-formål er afgørende for etablering af vejforbindelsen.
Transportkorridoren
Retningslinjer vil blive justeret i overensstemmelse med erhvervsstyrelsens bemærkninger.
Kort 2.1.6 vil blive justeret således at alene stationsnære områder og -kerneområder
vises på kortet.
Stationsnærhedsprincippet
Kortet vil blive tilrettet i overensstemmelse med Fingerplan2017.
Erhvervsstyrelsens opfølgning på kommunens bemærkninger
Nyudlæg
ERST ser ikke, at Køge Kommune har redegjort for, at der med de nye udlæg i det
øvrige hovedstadsområde er tale om byudvikling af lokal karakter som afrunding af
andre bysamfund. ERST skal anmode om, at kommunen for hvert af de enkelte byudlæg i det øvrige hovedstadsområde redegør for, hvorvidt der er tale om byudvikling af lokal karakter og underbygger dette med en begrundelse, samt redegør for,
om der er tale om afrunding af andre bysamfund og ligeledes underbygger dette med
en begrundelse. ERST skal gøre opmærksom på, at der ved bysamfund forstås byområder i byzone (byzonelandsbyer). Byudvikling i landzonelandsbyer er at betegne
som byudvikling i det åbne land (landzone), og her vil der således udelukkende
kunne være tale om meget begrænsede udlæg.
Såfremt kommunen ikke ser at kunne redegøre for, at der er tale om byudvikling af
lokal karakter, fordi byudlæggene vurderes af have regional betydning, da kan kommunen alternativt vælge at fremsende et forslag til reviderede udlæg, som kommunen vurderer er af lokal karakter. Eventuelle forslag til reviderede udlæg skal være
ledsaget af kommunens redegørelse for, at udlæggene er af lokal karakter og er sket
i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund. ERST skal
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i den sammenhæng gøre opmærksom på de muligheder, som rækkefølgeplanlægning
indeholder.
Nyudlægget vest for Algestrup ses at være ændret fra 11 ha til 9,5 ha – antallet af
boliger på arealet er dog fortsat 100 og således ikke ændret.
ERST skal anmode kommunen om at fremsende den aftalte oversigt over arealregnskabet, hvoraf det fremgår, om kommunens arealregnskab udtrykt i ha går i 0, se under referat. ERST kan i den sammenhæng henvise til Erhvervsstyrelsens Vejledning
om byvækst fra oktober 2017.
Af ERST’s referat fremgår, at forslaget til nyudlæg af et areal på 11 ha ved Herfølge
(Herfølge N) skal afvente afklaring af forslag indmeldt til Fingerplanrevisionens
spor 2 og således udgå af kommuneplanforslaget. Af Køge Kommunes bemærkninger til referatet fremgår dog, at nyudlægget fortsat figurerer som ”aktuelt areal”.
Vedrørende afsnittet ”Øvrige hovedstadsområde” under kommunens bemærkninger
skal ERST bemærke, at der skal redegøres for den boligrummelighed, som ønskes
overført til andre lokaliteter, ligesom der skal redegøres for (og ikke blot anføres), at
denne er i overensstemmelse med bestemmelserne i Fingerplan 2017 om, at byudvikling skal være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentre eller andre
bysamfund.
I forhold til arealudlæg ved Køge Campus savnes en redegørelse for, at de overordnede interesser, herunder bestemmelserne i §§ 10, 11 og 16 i Fingerplan 2017, respekteres, idet dette er en forudsætning for inddragelse af arealer i det afgrænsede
landområde. Der savnes en mere præcis redegørelse i forhold til stationsnærhed, idet
det ikke fremgår, om hele arealet eller udelukkende en del af arealet er beliggende i
det stationsnære område. Der savnes tillige en mere præcis redegørelse for anvendelsesbestemmelserne, herunder for om der f.eks. ønskes anvendelse til kontorvirksomheder over 1.500 m2.
Transportkorridoren
Supplerende redegørelse forudsættes at blive indarbejdet i og at fremgå af den endeligt vedtagne kommuneplan.
Stationsnærhedsprincippet
Af kommunens bemærkning vedr. 2.1.6 (indsat under punktet transportkorridoren)
fremgår, kortet vil blive justeret, så alene stationsnære områder og stationsnære kerneområder omkring stationer, der figurerer på Bilag F i Fingerplan 2017, vises på
kortet.
Det justerede kort forudsættes at blive indarbejdet i og at fremgå af den endeligt
vedtagne kommuneplan.
Køge Kommunes supplerende bemærkninger af 17. september 2018
Supplerende argumentation fro lokal byvækst i Algestrup, Herfølge og Ll.
Skensved
Til side 4-7 i Erhvervsstyrelsens notat af 6. september 2018:
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Køge Kommune har fokus på udvikling af attraktive byområder med gode muligheder for at benytte offentlig transport, og som ligger tæt på eksisterende byområder
med dertil hørende service. Samtidig ønsker byrådet at der i kommunens mindre
byer i det øvrige hovedstadsområde bliver mulighed for at tilgodese efterspørgslen
på ældreegnede boliger.
I det følgende gennemgås ønskerne med udgangspunkt i forudsætningerne for den
byudvikling, som byrådet ønsker, og som fremgår af Forslag til Kommuneplan
2017.
Beliggenheden af samtlige allerede planlagte og ønskede boligområder er sammen
med det estimerede antal boliger vist på det vedhæftede kort fra kapitel 2.1.
Som baggrund for ønskerne om at veksle arealer ved Borup til andre arealer i det øvrige hovedstadsområde, henviser vi til referatet af mødet afholdt i Erhvervsstyrelsen
d. 19.9.2017, hvor styrelsen henviser for den mulighed der er for dette, men at det
kræver en begrundelse, som tager udgangspunkt i fingerplanens krav til udvikling i
det øvrige hovedstadsområde.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
Køge Kommune har forsøgt at argumentere for, at vi kan flytte et udlæg fra Borup
Øst til hhv. Ll. Skensved, Herfølge og Algestrup. Dette bytte blev af Erhvervsstyrelsen på det indledende møde i efteråret 2017 betragtet som muligt - hvis kommunen
kan argumentere for, at det er lokal byvækst. Hvis det nu viser sig, at det reelt ikke
er muligt at argumentere kvalitativt, men udelukkende i hektar eller antal boliger,
har det ikke haft nogen værdi at afholde et indledende møde, hvor planmæssige tiltag kunne afprøves. I stedet for et referat der siger ”det er muligt, hvis der kan redegøres…” burde der stå ”Erhvervsstyrelsen anser ikke dette bytte for sandsynligt at
gennemføre, da der næppe kan argumenteres for den lokale karakter”.
Signalværdien i dette forudgående møde har haft afgørende betydning for forvaltningens og Økonomiudvalgets arbejde med kommuneplanforslaget. I den interne proces
er mange ønsker til lokal byvækst blevet afvist i erkendelse af – og i respekt for Fingerplanens regelsæt. Hvis det nu viser sig, at det ikke lader sig gøre at bytte disse
arealer – og hvis vi havde vidst det på forhånd, ville vores planlægning og dermed
det offentliggjorte planforslag have set væsentligt anderledes ud.
Lokal byvækst er i Fingerplanen defineret som en udvikling, der betjener et opland,
der omfatter kommunen og nabokommuner, men ikke et regionalt opland svarende
til større dele af hovedstadsområdet. Fingerplanen siger også, at boligudbygning skal
begrundes i lokale behov. Planen åbner dermed for argumentationer, der både ser
kvantitativt på et opland og kvalitativt på konkrete, lokale behov – uden det er yderligere præciseret, hvad der er lokal eller regional byvækst
Sondringen mellem lokal og regional byvækst er svær at håndhæve, når boligerne
sælges. Skønt de fx er tiltænkt lokale ældre, kan de vise sig at blive beboet af børnefamilier fra fx København. Derved bliver diskussionen om lokal eller regional byvækst reelt kun et spørgsmål om størrelsen på et arealudlæg. Mere kvalitative argumenter om at støtte op om et lokalsamfund synes at blive tillagt ubetydelig vægt hos
Erhvervsstyrelsen.
Det konkrete bytte at arealer handler om, at flytte 31 ha fra Borup, hvor udlægget
ikke længere ønskes. Hertil kommer, at dette areal i størrelse må betragtes som det
Erhvervsstyrelsen kalder regional karakter. Dette underbygges af, at netop Borup er
kendetegnet ved at have en særlig høj splitfaktor på 60, dvs. andelen af nye beboere
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i nyopførte boliger, der kommer fra andre kommuner. Derfor er det kommunens opfattelse, at det bør være muligt at kombinere argumentationerne.
Beliggenheden ved hhv. Ll. Skensved, Herfølge og Algestrup er samlet set bedre
end placeringen ved Borup, når man ser på stationsnær beliggenhed og dermed udnyttelse af investeringer i kollektiv trafik, som er et af grundprincipperne i Fingerplanen. Både Algestrup og Herfølge vil med åbningen af Køge Nord Station få
mindst lige så gode togforbindelser til København som mange stationsbyer på S-banen. Samtidig vil byvækst i disse byer ikke stride imod den anden væsentlige hensigt
med fingerbystrukturen - nemlig friholdelse af områder mellem byfingrene til rekreative områder. Dette fordi de to byer ligger i forlængelse af Køge-fingeren, hvor der
er langt til Roskilde-fingeren - og dermed ikke det samme store pres på arealer som
mellem de øvrige byfingre.
Det er med denne indledende argumentation, kommunen ser den videre argumentation for lokal byvækst.
Aktuelle arealer
Borup Ø:

Allerede udlagt i KP 13

31 ha.

Herfølge NV:
Ll. Skensved SØ:
Algestrup V:

Udlagt i Forslag til KP 17
Udlagt i Forslag til KP 17
Udlagt i Forslag til KP 17

11 ha
7,5 ha
9,5 ha

I alt ny byområder:

28 ha.

Rest fra Borup Ø: 3,0 ha.
Borup Ø
Arealet ved Borup Ø omfatter ca. 31 ha og fremgår af Regionplan 2005.
Det har siden Kommuneplan 2009 indgået som boligområde til udvikling efter 2021.
Det ligger mellem 1,5 og 2 km fra Borup Station.
Bebyggelsesprocentener 30 og 40 for hhv. en- og toetagers byggeri giver et estimeret boligantal på ca. 930, baseret på en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 100 m2
og bebyggelsesprocent på 30.
Med mulighed for udvikling af op til 930 boliger er det Køge Kommunes opfattelse
at der er tale om byudvikling af regional karakter.
Herfølge N
Området omfatter 11 ha.
Afstanden til Herfølge station er 250 – 700 meter.
Området ligger i forlængelse af allerede udlagte arealer og som en afrunding af Herfølge mod nordvest. Der er mulighed for tæt kontakt til centerområdet i Herfølge,
samt til skole mv.
Området ønskes inddraget som en styrkelse af Herfølge som centerby og bysamfund
med god mulighed for offentlig transport, god infrastruktur og tæt på offentlig service og detailhandel. Området ønskes ekstensivt udnyttet af hensyn til etablering af
grøn kile mellem det nord for området beliggende erhvervsområde.
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Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
I Herfølge er der allerede udlagt større arealer vest for byen. I antal ha må det eksisterende udlæg betragtes som regionalt, skønt det er godkendt i Fingerplanen og tidligere kommuneplanlægning.
Det nye areal er medtaget i Kommuneplan 2017 som et mindre supplement, da byrådet ønsker at fremme tankerne om en bæredygtig landsby på grænsen mellem det
stationsnære byområde og de mere landlige omgivelser op imod landsbyen Svansbjerg. Arealet ligger lige på kanten af det stationsnære kerneområde, og der planlægges for en ekstensiv byudvikling, hvor også muligheden for en grøn kile kan indarbejdes. Dermed respekteres Fingerplanens bestemmelser om, at byudvikling i det
øvrige hovedstadsområde skal tage hensyn til landskabelige beskyttelsesinteresser.
By- og boligkonceptet er tænkt som en landsby på kanten af hovedstadsområdet,
hvor der både kan tilbydes trafikal opkobling til storbyen – samt opkobling til landsbyen og til dyrkning af jorden. En reference kunne være Permatopia i Karise, men
med en placering, der i højere grad kunne blive fremtidens boform på kanten af hovedstadsområdet.
Projektet er udviklet af den lokale lodsejer, da der i Herfølge er konstateret et behov
for en moderne landsby, der kan tilbyde nye boformer og sociale mødesteder i kombination med landskabsoplevelsen samt de muligheder, der ligger i dyrkning af egen
jord.
Ll. Skensved SØ
Området omfatter ca. 7,5 ha.
Afstanden til Ll. Skensved Station er fra 1 til 1,5 km. Til Køge Nord ca. 3 km. Til
Ølby ca. 3,5 - 4 km.
Området ligger som en afrunding af Ll. Skensved ned mod Højelse. Med kun 500
meter til Højelse skole og ca. 1 km til centerområdet i Ll. Skensved.
Området ønskes inddraget som en lokal styrkelse og afrunding af Ll. Skensved som
bysamfund særligt med fokus på bevaring af Højelse Skole, med god mulighed for
offentlig transport, god infrastruktur og tæt på offentlig service og detailhandel i Ll.
Skensved.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
I Ll. Skensved ønsker kommunen at udlægge mulighed for 75 boliger i en by, der
indgår som lokalcenter i kommunens centerstruktur, og hvor der fortsat er bl.a. en
lokal skole og dagligvarebutik. Antallet af boliger skal ses i lyset af, at vi ved Køge
Nord planlægger for ca. 1000 nye boliger - klart et regionalt udlæg tæt på den nye
knudepunktsstation. Dette viser med al tydelighed, at der en større vækstrate i boligtilvæksten i byfingeren (ydre storbyområde) end i det øvrige hovedstadsområde.
Der tænkes lokalplanlagt for en blanding af tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse.
Rækkehuse er særligt efterspurgt af ældre borgere i byens parcelhuse. Dermed er
målgruppen bestemt lokal. De nye parcelhuse vil formentlig blive beboet af en blanding af borgere fra Køge Kommune og nabokommunerne. Ifølge vores befolkningsprognose er erfaringen set over hele kommunen, at 45 % af beboere i nybyggeriet
kommer fra Køge Kommune. Dette tal er erfaringsmæssigt større i de mindre byer
end i Køge by.
Algestrup V
Området omfatter ca. 9,5 ha.
Afstanden til Tureby Station er ca. 400 – 1000 m. Området ligger i umiddelbar tilknytning til Algestrup Skole. Der er ingen dagligvarebutikker i Algestrup.
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Området ønskes inddraget som en lokal styrkelse af Algestrup som bysamfund. Med
en tilvækst på ca. 3-400 borgere i 100 boliger udover de eksisterende ca. 900 borgere vil der blive grundlag for en dagligvarebutik og styrkelse af Algestrup som bysamfund, herunder grundlag for videreførelse af Algestrup Skole.
Med udbygning af Algestrup som foreslået, vil mange nye borgere kunne tilbydes en
bolig i et mindre lokalsamfund, med optimal forbindelse til hovedstadsområdet med
den nye jernbane.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
I Algestrup er der medtaget en mulighed for 100 nye boliger. I forhold til byens nuværende antal boliger er der tale om en stor procentvis udbygning. Men set i lyset af
et bæredygtigt grundlag for den lokale folkeskole og en ønsket genetablering af en
dagligvarebutik er det ikke et stort antal boliger. Her må man ikke se på antallet
alene, men på hvad der i den konkrete kontekst skal til for at redde lokalsamfundet.
Vi er klar over, at 100 boliger ikke kan sælges samtidig i Alkestrup, men både for
lodsejer samt for kommende bygherrer og tilflyttere er det vigtigt, at der kan skabes
sikkerhed for den tiltænkte og nødvendige byvækst. Kommunen foreslår derfor, at
der udlægges mulighed for 50 boliger i 2021-2024 og yderligere 50 boliger i perioden 2025-2028.
Der tænkes lokalplanlagt for en blanding af tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse.
Rækkehuse er særligt efterspurgt af ældre borgere i byens parcelhuse. Dermed er
målgruppen bestemt lokal. De nye parcelhuse vil formentlig blive beboet af en blanding af borgere fra Køge Kommune og nabokommunerne. Ifølge vores befolkningsprognose er erfaringen set over hele kommunen, at 45 % af beboere i nybyggeriet
kommer fra Køge Kommune. Dette tal er erfaringsmæssigt større i de mindre byer
end i Køge by.
Øvrige hovedstadsområde
Restrummeligheden ved veksling af det allerede udlagte areal ved Borup Ø efter nye
udlæg ved Algestrup, Herfølge og Ll. Skensved er ca. 3,0 ha.
Ved en generel b% på 30 svarer det til ca. 110 boliger. Denne boligrummelighed ønskes overført til andre lokaliteter, som det fremgår af det vedhæftede bilag.
Arealregnskab
Borup
Et areal på 31 ha, Borup Ø, til udvikling efter 2021 nedlægges og veksles til tre andre primære lokaliteter i det øvrige hovedstadsområde, nemlig Algestrup V, Herfølge N og Ll. Skensved S. Restarealet i Borup Ø er derefter 3,0 ha.
Herfølge
Kommuneplanforslaget indeholder tre byudviklingsområder i Herfølge, nemlig Herfølge SV, Herfølge NV og Herfølge N.
Herfølge SV:
Området omfatter ca. 23 ha og er udlagt i Fingerplan 2013 til udvikling efter 2021.
KP 13 udlægger området til udvikling efter 2021.
KP17 rykker udviklingen af området til efter 2025.
Herfølge NV:
Området omfatter ca. 17 ha og er udlagt i Fingerplan 2013 som byområde.
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KP 13 udlægger området til udvikling efter 2025.
KP17 rykker udviklingen af området frem til første del af planperioden.
Herfølge N:
Omfatter ca. 11 ha som ønskes udviklet efter 2021.
Ll. Skensved
Et område på 7,5 ha ønskes udviklet efter 2021.
Algestrup
Et område på 9,5 ha ønskes udviklet efter 2021.
Andre områder i det øvrige hovedstadsområde
(Områderne er vist på kortet.)
Område 2, rammeområde 6BE02 Gefion, Møllevej (Borup)
Mulighed for 30 boliger som tilknytning til kommunecenter.
Området ønskes ændret fra offentligt formål til blandet bolig og erhverv. Området
ligger i byzone.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
Der er tale om byomdannelse af lokal karakter. Området er omkranset af byzone på
alle sider.
Område 4, rammeområde 6B15 Kilen ved Kimmerslevvej 7(Borup) x)
Mulighed for 30 boliger som tilknytning til kommunecenter.
Området ligger i landzone, men omkranset af eksisterende byområde.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
Der er 400 m til stationen og der er tale om afrunding af byen uden konsekvenser for
landskabet.
Område 5, rammeområde 10B11 Degnegyden (Ejby)
Mulighed for 20 boliger som udvikling af lokal karakter og huludfyldning. Området
ligger i byzone.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
Der er tale om byomdannelse af tidligere skole. Området er omkranset af byzone på
tre sider.
Område 7, rammeområde 7C01 Bjæverskov Centret
Mulighed for 15 boliger som udvikling af lokal karakter. Området er lokalplanlagt
til butikker i underetagen og boliger i overetagen. Der forventes udarbejdet ny lokalplan som giver mulighed for boliger i begge etager. (I alt ca. 30 boliger, hvoraf ca.
halvdelen allerede er lokalplanlagt). Området ligger i byzone.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
Der er tale om byomdannelse og området er omkranset af byzone på alle sider.
Område 10, rammeområde 9B04 Lille Skensved SØ x)
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Mulighed for 75 boliger af lokal karakter og som afrunding af bysamfundet. Relativ
lav udnyttelse.
Område 23, rammeområde 5B17 Herfølge N x)
Mulighed for 80 boliger tilknytning til kommunecenter og afrunding af bysamfundet. Ekstensiv udnyttelse pga det tilstødende landskabs karakter samt hensyn til
etablering af grøn kile mellem det nord for området beliggende erhvervsområde.
Område 29, rammeområde 13BE29 Vedskølle
Mulighed for 20 boliger som udvikling af lokal karakter og huludfyldning.
En eksisterende fabrik inden for landsbyafgrænsningen ønskes omdannet til boligområde. Vedskølle er trafikbetjent af Vallø Station på Østbanen.
Supplerende fra kommunen af 17. september 2018:
Området er lokalplanlagt til erhvervsformål, og ønskes omdannet til boliger.
Område 31, rammeområde 12B02 Algestrup V x)
Mulighed for 100 boliger til styrkelse af lokalsamfundet tæt på en station.
Område 32, rammeområde 13BE26 Gørslev
Mulighed for 6 boliger af lokal karakter. Området ligger i byzone og inden for
landsbyafgrænsningen. Området udgør en del af sportsbanen til den nedlagte Gørslev Skole. Lav udnyttelse.
x)

Områder udlagt i landzone.
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Konklusion
ERST ser fortsat ikke, at der er for alle nyudlæg i det øvrige hovedstadsområde er
fyldestgørende redegjort for, at der er tale om byudvikling af lokal karakter i overensstemmelse med bestemmelserne i Fingerplan 2017 om, at byudvikling i det øvrige hovedstadsområde skal være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund. Eksempelvis er nyudlæg i planperioden på 100 boliger ved Algestrup og 75 boliger ved Lille Skensved opretholdt.
Der har været dialog mellem kommunen og ERST i form af såvel et teknikermøde
den 31. august 2018 som efterfølgende telefonisk kontakt og mailkorrespondance
om byudlæggene i det øvrige hovedstadsområde og nyudlæg ved Køge Campus,
men det er ikke lykkedes inden for høringsfristen at opnå enighed mellem kommunen og ERST om de nødvendige ændringer. Derfor fremsætter ERST indsigelse mod
nyudlæg i det øvrige hovedstadsområde samt mod manglende retningslinjer og fyldestgørende redegørelse for nyudlæg ved Campus Køge.
Kystnærhedszonen
ERST's bemærkninger
Vindmølleområde med mulighed for opstilling af 4 møller med en højde på op til
150 m er udpeget på molerne i Køge Havn. Vindmøllerne er i kommuneplanforslaget oplyst at ville have en væsentlig visuel indvirkning på kystlandskabet.
Som det fremgår af Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning, punkt
3.2.3, er det en national interesse, at kystnærhedszonen (uden for udviklingsområder) friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. Planlægning for placering af tekniske anlæg, f.eks. vindmøller, inden for kystnærhedszonen kræver derfor en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, der
godtgør behovet for kystnær beliggenhed, herunder i fornødent omfang belyser mulighederne for placering uden for kystnærhedszonen.
Kommuneplanforslaget ses ikke at indeholde en sådan redegørelse.
Placering af friluftsanlæg i kystnærhedszonen forudsætter ligeledes en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, og kystnærhedszonens udstrækning bør derfor fremgå af kort 2.4.1 og 2.4.2.
Referat
Kommunen tilkendegav at ville redegøre for, hvorvidt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for at planlægge for placering af vindmøller i kystnærhedszonen.
Kommunen tilkendegav at ville lade kystnærhedszonens udstrækning fremgå af retningslinjekort 2.4.1 og 2.4.2.
Kommunens bemærkninger
Køge Kommune har udlagt tre interesseområder for placering af store vindmøller.
Det ene interesseområde er placeret inden for kystnærhedszonen på nordmolen omkring Køge Erhvervshavn.
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Området ved molerne i Køge Havn, hvor der planlægges for fire vindmøller ligger
inden for kystnærhedszonen. Hér er det muligt at planlægge for opstilling af vindmøller, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for
den kystnære lokalisering. Den funktionelle begrundelse for denne placering er de
gode vindforhold ved kysten.
Vindmøllerne ved molerne planlægges opstillet i samspil med det store havneanlæg.
Derved kommer møllerne ikke i konflikt med væsentlige natur- eller landskabsinteresser. Møllerne tænkes at kunne understrege molernes krumme forløb, der afgrænser de store tekniske anlæg på havnen. Hertil kommer, at den store afstand til nærmeste boliger minimerer møllernes påvirkning mht. støj og refleksion.
Retningslinjekort 2.4.1 og 2.4.2 tilføjes kystnærhedszone.
Opfølgning og konklusion
Den supplerende redegørelse og de ændrede retningslinjekort forudsættes at blive
indarbejdet i og at fremgå af den endeligt vedtagne kommuneplan.
Produktionsvirksomheder
ERST's bemærkninger
Det er et nationalt hensyn, at drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder af national interesse sikres, jf. punkt 1.1.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning. Kommuneplanerne skal således indeholde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder (jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 24).
ERST bemærker, at kommuneplanforslaget ikke varetager det nationale hensyn. Der
ønskes drøftelse med kommunen med henblik på tilrettelæggelse af en proces, der
sikrer, at kommuneplanen lever op til varetagelse af de nationale interesser forbundet med beskyttelse af produktionserhverv.
Referat
Det blev på mødet aftalt, at Køge Kommune vil sende et forslag til kommuneplantillæg med retningslinjer for produktionsvirksomheder i høring forud for sommerferien
2019.
På mødet drøftedes kortet (retningslinjekort?) i 2.7 Støj, hvor der omkring erhvervshavnen i Køge Havn samt erhvervsområder til transport- og distributionserhverv
(STC og Bjæverskov V), benævnt ”udvalgte erhvervsområder”, er udlagt en støjkonsekvenszone på 500 meter. Det fremgår, at inden for zonen kræves der særlig opmærksomhed ved planlægning for støjfølsom anvendelse, og det er oplyst, at kortet
vil indgå i det videre arbejde med kommunens virksomheder med henblik på senere
fastlæggelse af støjkonsekvens- og transformationsområder.
Kommunen tilkendegav at være opmærksom på, at konsekvensområder skal dække
såvel støj som støv, lugt og anden luftforurening.
For at undgå uklarhed skal ERST understrege, at der ved planlægning omkring produktionsvirksomheder altid skal tages højde for støj, støv, lugt og anden luftforurening – uanset om der i kommuneplanen er udpeget konsekvenszoner omkring produktionsvirksomhederne eller ej.
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Kommunens bemærkninger
Køge Kommune vil igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg som kan vedtages som forslag senest juni 2019.
Opfølgning og konklusion
ERST har ikke yderligere bemærkninger.
Vindmøller
ERST's bemærkninger
Se afsnittet Kystnærhedszonen.
Energinets bemærkninger
Køge Kommune udlægger i kommuneplanforslaget et nyt vindmølleområde til 2-3
store vindmøller meget tæt på eksisterende eltransmissionsledninger. Det drejer sig
om ”Vindmølleområde ved Juellund”, som er placeret indtil kun ca. 56 meter fra
nærmeste ledningsanlæg.
Energinet Eltransmission har 3 parallelle 132 kV luftledningsanlæg placeret på 2
masterækker, kaldet S5 Haslev-Spanager og A120/B120 Rislev-Spanager, som vist
med sorte linjer i nedenstående kortudsnit.
Energinet ønsker at indgå i dialog med kommunen om udpegningen af vindmølleområdet med henblik på, at kommunen tilpasser planområdet, således at kommuneplanen udarbejdes under hensyn til overordnet infrastruktur, jf. pkt. 4.2.12 i Oversigt
over nationale interesser i kommuneplanlægning, og således at Energinets anbefalede sikkerhedsafstande overholdes, jf. ”Vejledning om planlægning for og tilladelse
til opstilling af vindmøller”.
Energinets anbefalede sikkerhedsafstand er møllens højde plus en såkaldt respektafstand på 15 meter. I kommuneplanforslaget anføres en totalhøjde på op til 150 meter.

Referat
Kommunen oplyste at ville indgå i dialog med Energinet om de nødvendige ændringer.
Kommunens bemærkninger
Køge Kommune vil henvende sig til Energinet med henblik op at indarbejde de nødvendige ændringer.
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Opfølgning - Erhvervsstyrelsen
En afklaring i forhold til de nødvendige ændringer af kommuneplanforslaget skal
ske inden høringsfristens udløb.
Opfølgning – Energinet og Køge Kommune
Energinet har med mail af 19. september 2018 oplyst Erhvervsstyrelsen om, at der er
truffet aftale med Køge Kommune om de nødvendige ændringer.
Energinet ønsker, at det udpegede vindmølleområde og rammeområde 13T04 tilpasses således, at der frit kan opstilles møller inden for området i den tilladte højde,
som kommunen fastlægger. Det betyder, at såfremt der eksempelvis udlægges rammer med mulighed for etablering af møller på op til 150 meters totalhøjde, vil afstanden mellem området og til respektafstanden på luftledningerne som minimum
være 150 meter, som vist med nedenstående principskitse.
Respektafstanden er fastlagt i BEK 1112 af 1808/2016, § 5, stk. 3, nr. 3: ”15 meter
fra yderste leder for højspændingsluftledninger over 40 kV, jf. bilag 1, figur 4.”

Kommunen har med mail af 18. september 2018 til Energinet tilkendegivet, at rammeområde 13T04 reduceres/tilskæres, så der som minimum er samme afstand fra
området til respektafstanden som møllernes totale tilladte højde.
I praksis betyder det, at kommunen sikrer, at der er 165 meter fra luftledningerne til
rammeområdet.
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Konklusion
Energinet har med mail af 19. september 2018 oplyst ERST om, at Energinet frafalder sit ønske om indsigelse mod kommuneplanforslaget efter at have modtaget en
tilkendegivelse fra Køge Kommune om, at kommunen tilskærer rammeområde
13T04, så det sikres, at der er 165 meter mellem rammeområdet og de yderste ledninger.
Vejinteresser
Vejdirektoratets bemærkninger
I henhold til punkt 4.2.4 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning
(marts 2018) skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for og kort over beliggenheden af trafikanlæg i kommunen, herunder den overordnede infrastruktur og
arealreservationer efter konkrete projekterings- og anlægslove samt Fingerplan
2017.
Vejdirektoratet har noteret sig, at der mangler retningslinje(r) for beliggenheden af
både de kommunale og de statslige vejanlæg i Køge Kommune.
De statslige veje i Køge Kommune omfatter følgende vejstrækninger:
 Køge Bugt Motorvejen (statsvej nr. 10, København – Køge, del af Europaruterne E20 og E47),
 Vestmotorvejen (statsvej nr. 20, Køge – Korsør, del af Europarute E20) og
 Sydmotorvejen (statsvej nr. 30, Køge – Rødbyhavn, del af Europarute E47).
Disse statsveje skal – sammen med de kommunale veje – indarbejdes i eller fremgå
af retningslinje(r), der beskriver/angiver beliggenheden af de eksisterende trafikanlæg i kommunen, herunder en beskrivelse/angivelse af det overordnede vejnet i
kommunen. Vejdirektoratet forudsætter i den sammenhæng, at motorvejene, som
Vejdirektoratet er myndighed for, og som også udgør dele af det europæiske rutenummererede vejnet, indgår i det overordnede vejnet i kommunen – evt. sammen
med visse af de overordnede og rutenummererede kommunale veje.
Formuleringen af retningslinje(r) for beliggenheden af trafikanlæggene i kommunen
kan med fordel gøres ved, at der i retningslinjeteksten henvises til kommuneplanforslagets retningslinjekort 2.6.1 ”Overordnet vejnet og nye trafikanlæg” (side 86),
hvor de eksisterende statsveje (motorvejene) og de overordnede kommuneveje er
vist i henhold til deres klassificering og ejerforhold (statsveje/kommuneveje).
Ifølge § 26 i Fingerplan 2017 skal Køge Kommune i sin kommunale planlægning
medtage arealreservationer til følgende tre mulige overordnede vejanlæg:
1) Forlægning af Billesborgvej nord om Herfølge,
21) Omfartsvej ved Ll. Skensved og
22) Omfartsvej ved Borup (Møllevej – Ryeskovvej).
Vejdirektoratet bemærker hertil, at kommuneplanforslaget mangler retningslinjer for
arealreservationerne til henholdsvis en forlægning af Billesborgvej nord om Herfølge, jf. Fingerplanens § 26, nr. 1), og til en omfartsvej ved Ll. Skensved, jf. Fingerplanens § 26, nr. 21). Begge disse arealreservationer mangler ligeledes at blive
vist på retningslinjekort 2.6.1 ”Overordnet vejnet og nye trafikanlæg” som arealreservationer til mulige fremtidige trafikanlæg.
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Referat
Kommunen tilkendegav at ville indgå i drøftelser med Vejdirektoratet om de nødvendige ændringer.
Kommunens bemærkninger
Køge Kommune vil indarbejde retningslinjer for de tre motorvejsstrækninger, samt
en beskrivelse af de eksisterende trafikanlæg i kommunen, herunder det overordnede
vejanlæg, som også omfatter motorveje.
Køge Kommune vil indgå i dialog med Vejdirektoratet om de tre vejføringer.
Opfølgning - Erhvervsstyrelsen
En afklaring i forhold til de nødvendige ændringer af kommuneplanforslaget skal
ske inden høringsfristens udløb.
Opfølgning – Køge Kommune og Vejdirektoratet
Med mail af 17. september 2018 har kommunen oplyst:
Hermed Køge Kommunes forslag til nye retningslinjer i afsnit 2.6 Transport og infrastruktur:
1. Kommunens overordnede vejnet ses på kort 2.6.1, og det er opdelt i følgende
vejklasser:
 Overordnede trafikveje
 Overordnede fordelingsveje
Hertil kommer de statslige veje i Køge Kommune, der omfatter følgende vejstrækninger:
 Køge Bugt Motorvejen (statsvej nr. 10, København – Køge, del af E20
og E47),
 Vestmotorvejen (statsvej nr. 20, Køge – Korsør, del af E20) og
 Sydmotorvejen (statsvej nr. 30, Køge – Rødbyhavn, del af E47).
Retningslinjekortet ses på planforslagets side 86.
I forhold til omfartsveje ved Ll. Skensved og Herfølge har kommunens forvaltning
ikke mandat til at indgå i en forhandling.
En statslig indsigelse kan danne grundlag for en politisk stillingtagen til det videre
forløb.
Opfølgende mail fra ERST
ERST har med mail af 17. september 2018 gjort Køge Kommune opmærksom på, at
kommuneplanlægningen ikke må stride mod et landsplandirektiv, og idet arealreservationer til de to mulige overordnede vejanlæg er fastlagt i gældende Fingerplan
2017, forudsætter ændring/udtagning af arealreservationerne en revision af fingerplanen. Det er således ikke muligt, at ændre arealreservationen i forbindelse med en
kommuneplanrevision.
Supplerende tilbagemelding fra kommunen med mail af 17. september 2018:
Vi kan fortsat ikke administrativt sige, at vi vil indarbejde de to omfartsveje. Det
skyldes, at det er en konkret politisk beslutning ikke at medtage dem i planforslaget.
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Sagen kan formentlig landes i en fælles forståelse for, at problemstillingen kan tages
op mellem kommunen og Vejdirektoratet som led i en fremtidig revision af Fingerplanen.
Konklusion
Vejdirektoratet anmoder med mail af 18. september 2018 Erhvervsstyrelsen om at
fremsætte indsigelse mod Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017, idet
planforslaget mangler retningslinjer for og kortvisning af to arealreservationer til
mulige fremtidige overordnede vejanlæg, forlægning af Billesborgvej nord om Herfølge og omfartsvej ved Ll. Skensved, som er fastlagt ved § 26, stk. 1, nr. 1 og nr.
21, i Fingerplan 2017, hvorfor planforslaget er i strid med overordnet planlægning
fastsat i et landsplandirektiv. Kopi af Vejdirektoratets anmodning er vedhæftet nederst i dette dokument.
Risikovirksomheder
ERST’s bemærkninger
Virksomheden Novo Nordisk Pharmatech A/S er en risikovirksomhed.
Det er en national interesse, at kommunalbestyrelsen inddrager hensynet til risikoen
for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommuneplan, som omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 m
eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra en risikovirksomhed, jf.
punkt 1.2.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen.
Kommuneplanforslaget ses ikke at forholde sig til risikoforholdene omkring risikovirksomheden.
Referat
Kommunen tilkendegav, at retningslinjer for risikovirksomheder vil blive indarbejdet i kommuneplanforslaget.
Kommunens bemærkninger
Køge Kommune vil indarbejde retningslinjer for risikovirksomheden Novo Nordisk
Pharmatech A/S.
Opfølgning
Køge Kommune anmodes om at fremsende retningslinjerne til ERST.
Kommunens fremsendelse af retningslinjer og redegørelse
Køge Kommune har med mail af 20. september 2018 fremsendt retningslinjer og redegørelse for risikovirksomheder:
”Risikovirksomheder er virksomheder, hvor der forekommer farlige i stoffer i sådanne mængder, at de udgør en risiko for omgivelser, hvis der skulle ske uheld. I
Køge Kommune er der en risikovirksomhed, Novo Nordisk Pharmatech A/S på Købehavnsvej 216. Der planlægges ikke for yderligere risikovirksomheder i Køge
Kommune.
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Retningslinje
Hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen skal inddrages forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i kommune- og lokalplaner, hvis arealerne ligger indenfor 500 m fra en risikovirksomhed. For hver af disse udlægges der
ligeledes en sikkerhedszone, som udpeges på baggrund af virksomhedens sikkerhedsdokument. Som udgangspunkt må der i disse zoner ikke etableres ny følsom
arealanvendelse, som fx boliger, institutioner, forretninger, hoteller eller steder hvor
der opholder sig mange mennesker.”
Konklusion
Kommunen har med mail af 20. september 2018 fremsendt retningslinjer og redegørelse for risikovirksomheder. Retningslinjer og redegørelse for risikovirksomheder
forudsættes at blive indarbejdet i kommuneplanforslaget og at indgå i den endeligt
vedtagne kommuneplan.
Andre emner
Formelle forhold
Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslaget ud over de forhold, der vedrører de nationale interesser.
Kort
ERST's bemærkninger
Kortene har ikke detaljeringsniveau, der gør det muligt at se de nødvendige informationer.
Det er uklart hvilke kort, der har status som retningslinjekort.
Referat
Det skal klart fremgå, hvilke kort der har status som retningslinjekort.
Kommunens bemærkninger
Køge Kommune vil redigere retningslinjekortene så det klart fremgår hvilke der har
status som retningslinjekort.
Opfølgning
ERST skal anmode om, at kommunen fremsender de redigerede retningslinjekort.
Konklusion
Fremsendelse udestår. Gøres ikke til genstand for indsigelse, men forudsættes at
blive indarbejdet i kommuneplanforslaget og at indgå i den endeligt vedtagne kommuneplan.
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Vejdirektoratets anmodning af 18. september 2018 til ERST om at fremsætte
indsigelse mod Køge Kommunes forslag til Kommuneplan 2017:
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