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Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet og offentligt bekendtgjort må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke
bebygges eller iøvrigt udnyttes på en måde der skaber risiko for en
foregribelse af den endelige plans indhold.
Der gælder i henhold til planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.
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offentliggørelse d.v.s. fra den dd. mm yyyy, og indtil forslaget er
endeligt vedtaget i Byrådet og offentligt bekendtgjort, dog senest
indtil den dd. mm yyyy (1 år fra den offentlige bekendtgørelse på
Koege.dk).
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Figur 1. Lokalplanens beliggenhed

g Effektivisering

Borup Station

Figur 2. Situationsplan

Redegørelse
Lokalplan 1054
Område til blandet bolig- og erhvervsformål
på Bækgårdsvej, Borup

Lokalplanens baggrund og formål
Køge Byråd ønsker at give mulighed for at drive forsamlingshus
på Bækgårdsvej 14 i Borup og har derfor besluttet at udarbejde
lokalplan for ejendommen, der giver mulighed for denne anvendelse. For at fremtidssikre lokalplanen udvidelsen anvendelsesmulighederne til at omfatte serviceerhverv, såsom liberale erhverv,
administration, undervisning og lignende samt offentlige formål
i form af et forsamlingshus. Desuden giver lokalplanen mulighed
for boliger i form at åben-lav (villa og dobbelthuse) bebyggelse på
ejendommen.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdets afgrænsning svarer til matr.nr. 1dp, Borup By,
Borup. Ejendommen er ca. 2.300 m2 og er beliggende på hjørnet
Bækgårdsvej / Søvej i Borup By, ca. 200 meter fra Borup Station.
Ejendommen Bækgårdsvej 14 har tidligere fungeret som Falckstation og fremstår som en gul murstensbygning med fladt tag og en
stor garagebygning med plads til udrykningskøretøjer.
I dag opleves den oprindelige stationsby med små byhuse, særligt
i området omkring Hovedgaden og i Østergadekvarteret.
Borup by er udpeget som et særligt kulturmiljø med sin typiske
stationsbyarkitektur. Inden for lokalplanområdet er der ingen bevaringsinteresser, men der findes mange ældre og fine huse rundt
om lokalplanområdet, dog i svingende kvalitet og stand.
Lokalplanområdet ligger i et udbygget boligområde, præget af
åben lav bebyggelse/ældre villaer og murermesterhuse, på grænsen til rekreative områder mod syd. Boligområdet rummer mange
kvaliteter og er mange steder præget af stationsbyens karakter
med bygninger opført i røde mursten med kviste og mange detaljer i murværket og spir på hjørneejendomme.
Mod nord og vest afgrænses lokalplanområdet af åben lav boligbebyggelse, øst for ejendommen ligger etageboliger og syd for området ligger Borup Bypark med Borup vandværks vandboring, et
areal med fjernvarmeværk og et areal tilhørende KTAS.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for serviceerhverv, såsom liberale erhverv, administration, undervisning og lignende samt offentlige
formål i form af et forsamlingshus med en begrænsning på 15
natarrangementer om året reguleret via Miljøbeskyttelsesloven.
Desuden giver lokalplanen mulighed for boliger i form at åben-lav
(villa og dobbelthuse) bebyggelse på ejendommen.
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Øverste billede viser byhuse med facade og små forhaver ud mod Søvej.
Nederste billede viser lokalplansområdets eksisterende byninger, der tidligere har fungeret som Falck-station.

Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på max. 30 og bygningshøjder på op til 8,5 m i maks. 1½ etage.
Til trods for at lokalplanområdet ligger inden for det udpegede område med et særligt kulturmiljø, findes der ingen bevaringsværdier
inden for lokalplanområdet. Lokalplanen stiller krav om, at der ved
ombygning, tilbygning, nybygning m.v. tages hensyn til den omgivende bebyggelse. Således skal f.eks. ny bebyggelse tilpasses den
eksisterende m.h.t. bygningsdimensionering, materialer og byggeskik i øvrigt.
Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
I dag gælder følgende planer for ejendommen Bækgårdsvej 14,
Borup:
Køge Kommuneplan 2017
Kommuneplanen inddeler kommunen i rammeområder med forskellige anvendelsesmuligheder. I Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde 6B09, hvor følgende
gælder:
Nr. 			6B09
Navn			Østergade
Anvendelse		
Boligområde
Specifik anvendelse
Åben lav og tæt lav bebyggelse
Bebyggelsesprocent
Hhv. 30 og 40
Etager			1½
Højde			8,5
Bemærkninger Ved lokalplanlægning skal det sikres, at planlægningen af området sker under hensyntagen ti stationsbyens kulturhistoriske træk.
Ejendommen ligger i et område, der i Kommuneplan 2017 er udpeget som et område med særlig bevaringsværdig kulturarv. Et
kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Det viser kulturlandskabets fysiske spor og viser samspil og en sammenhæng
med fortiden. I Borup er det den typiske stationsbyarkitektur, som
er særlig for kulturmiljøet.
Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal udarbejdes tillæg til Kommuneplan, der udlægger ejendommen til blandet bolig og erhvervsområde.
Lokalplan
Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplan 59 for Borup
Bymidte fra 1989, der udlægger området til boligområde. Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse til nugældende lokalplan,
da den ikke giver mulighed for at anvende ejendommen til forsamlingshus. Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse
af Lokalplan 1054 ophæves Lokalplan 59 for det område, der er
omfattet af Lokalplan 1054.
Zoneforhold
Lokalplanområdet er beliggende i byzone.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning
Varmeforsyning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i henhold til
Køge Kommunes varmeforsyningsplan.
Vandforsyningsplan
Ny bebyggelse skal forsynes fra Borup Vandværk.
Affald
Håndtering af affald skal følge retningslinjerne i Køge Kommunes
regulativ for husholdningsaffald.
Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området udlægges til formål, der ikke omfatter
drikkevandstruende aktiviteter.
Parkering
Lokalplanområdets størrelse kan medføre vanskeligheder i at opnå
tilstrækkelig parkeringsdækning på egen grund for et forsamlingshus. Erfaringsmæssigt vil der ved arrangementer forekomme parkering i omkringliggende gader. Gennem aftale om anvendelse af
andre parkeringspladser i området kan parkeringsbehovet på egen
grund reduceres. Kommunen skal godkende aftale om anvendelse
af alternativ parkeringsplads, og vil i vurderingen bl.a. lægge vægt
på gode gangveje mellem parkeringsplads og lokalplanområdet.
Nærheden til højklasset kollektiv trafik ved Borup Station taler for
en lav parkeringsnorm.
Spildevandsplan
Området er omfattet af Køge Kommunes Spildevangsplan 20122016.
Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Museumsloven
Da lokalplanområdet allerede er eller har været bebygget, at der
ikke umiddelbart er sandsynlighed for at støde på jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde indenfor området. Såfremt der alligevel
ved anlægsarbejde findes spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet standes, og museet skal tilkaldes.
Naturbeskyttelsesloven
Der er ikke beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens
§3 indenfor eller i nærheden af lokalplanområdets matrikulære afgrænsning.
Jordforureningsloven
Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Byzonen er områdeklassificeret efter jordforureningsloven - som al anden jord inden for
ældre byområder. Bortskaffelse af jord fra ejendommene skal ske
efter reglerne i bekendt¬gørelse om anmeldelse og dokumentation
i forbindelse med flytning af jord.
Der findes i dag jordforurening på vidensniveau 1 på en del af lokalplanområdet. Men dette kan ændre sig over tid. På Danmarks
Miljøportal, internet.miljoeportal.dk, kan du se en opdateret over-
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sigt over de ejendomme, som er kortlagt efter jordforureningsloven. Kommunen skal for sådanne ejendomme give en tilladelse
efter jordforureningsloven, inden der kan igangsættes bygge-og
anlægsprojekter eller ændres på anvendelsen af ejendommene til
følsom anvendelse, herunder boligbebyggelse.
Miljøbeskyttelsesloven
Med henblik på at minimere risikoen for støjgener fra gæsternes
adfærd i tilknytning til forsamlingshuset er der stillet krav om, at
der maksimalt må afholdes 15 arrangementer med sluttidspunkt
efter kl. 22 pr. år og maksimalt 1 arrangement pr. uge i henhold til
Miljøbeskyttelseslovens §42.
Køge Kommunes politikker og strategier
Byplan Borup
Byplan Borup blev vedtaget i 2017 og er en såkaldt bydelsplan.
Bydelsplanerne skal være med til at sikre, at udviklingsfokus rettes mod hele kommunen. Borup er et bysamfund i vækst, og der
kan også i de kommende år forventes byudvikling, fordi Borup er
attraktiv som bosætningsby. I bydelsplanen fremhæves blandt andet Borups stærke lokale fællesskab og et stærkt foreningsliv med
mange engagerede borgere.
Lokal Agenda 21
Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme en bæredygtig udvikling med fokus på værdier inden for sociale og kulturelle, økonomiske samt miljømæssige forhold. I denne lokalplan er der med
udgangspunkt i Agenda 21 strategien taget hensyn til sociale bæredygtighed ved at muliggøre et nyt lokalt samlingspunkt i Borup.
Boligpolitik
Lokalplanen understøtter Køge Kommunes boligpolitik ved både
at give mulighed for nye boliger og at tilføre Borup ny kulturel byudvikling i form af et forsamlingshus, således at Borups attraktion
som tilflytningsby styrkes.
Handicappolitik
Lokalplanen understøtter Køge Kommunes handicappolitik ved at
give mulighed for gode adgangsforhold og handicapparkeringspladser.
Miljøvurdering
Lokalplanen og tillæg til kommuneplan er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. På denne baggrund er der
foretaget en screening efter lovens § 3 stk. 2 med det formål at
afgøre, i hvilket omfang lokalplanerne forudsætter gennemførelse
af en miljøvurdering.
Det er besluttet, at en miljøvurdering af planerne ikke er påkrævet, da de efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for
anlæg, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.
Køge Kommune har vurderet, at der ikke er berørte myndigheder,
der skal høres i den forbindelse.
Vedtagelser
Byrådet vedtog den 28. maj 2019 at sende forslag til lokalplan
1054 og forslag til kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring fra
den dato til den dato.
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Retsvirkninger
Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i
kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at Byrådet kan modsætte sig udstykning og
bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.
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Køge Kommuneplan 2017
Forslag til tillæg nr. 4

Kommuneplantillæg nr. 4 omfatter rammeområde
6BE03.
Redegørelse og baggrund
Efter vedtagelse af tillæg nr. 4 til Køge Kommuneplan 2013 gælder
følgende bestemmelser for rammeområde 6BE03:
Anvendelse: 		
Blandet bolig og erhverv
Specifik anvendelse: Åben lav og tæt lav boligbebyggelse. Offentlige formål i form af forsamlingshus. Erhvervsformål i form af
serviceerhverv, såsom liberale erhverv, administration, undervisning og lignende.
B %: 			
40
Etage: 			2
Højde: 			
Maks. 8,5 m
Bemærkninger:

Eksisterende kommuneplanrammer

Nye kommuneplanrammer
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Bestemmelser
Lokalplan 1054
Område til blandet bolig- og erhvervsformål
på Bækgårdsvej, Borup
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16.
april 2018 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1
Lokalplanens formål

1.1
Det er lokalplanens formål at:
•
give mulighed for at drive forsamlingshus på ejendommen,
•
sikre, at den fremtidige udvikling af området tager udgangspunkt i hensynet til Borups særlige kvalitet og
identitet.

§ 2
Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Lokalplanen omfatter matr.nr. 1dp, Borup By, Borup samt alle parceller, der efter den 18. februar 2019 udstykkes fra nævnte ejendom.
2.2
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.3
Hele lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.

§ 3
Områdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til
•
Boligformål i form af åben/lav bebyggelse,
•
Offentlig og privat serviceerhverv i form af forsam-		
lingshus, liberale erhverv, administration, undervisning og
lignende.
Boliger skal anvendes til helårsbeboelse.
3.2
Uanset bestemmelsen i §3.1 må der inden for lokalplanområdet
etableres tekniske anlæg som transformerstationer, teknikskabe,
regnvandsbassiner mv. til sikring af områdets forsyning.

§4
Udstykning

4.1
Ejendomme til parcelhuse med én bolig skal have en grundstørrelse på mindst 700 m2.
4.2
Ejendomme til sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel (dobbelthuse) skal have en grundstørrelse på mindst 400
m2 pr. bolig, heri er ikke medregnet areal til adgangsvej.
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§ 5
Veje, stier og parkering

5.1
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Søvej eller Bækgårdsvej.
5.2
Der skal anlægges det nødvendige antal parkeringspladser til sikring af, at parkeringen kan ske på egen grund. Der skal som minimum udlægges, dvs. reserveres:
•
•
•

2 parkeringspladser pr. bolig
1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal til serviceerhverv
1 parkeringsplads pr. 5 personer som et forsamlingshus
kan rumme

Mindst halvdelen af disse parkeringspladser skal anlægges inden
ibrugtagningen af bebyggelsen. De resterende parkeringspladser
skal anlægges, når det efter kommunens skøn vurderes at være
nødvendigt for at sikre, at parkeringsbehovet kan dækkes på egen
grund.
Kravet til udlæg af p-pladser kan reduceres, hvis:
•
Kommunen kan godkende en aftale om benyttelse af ppladser på en anden ejendom, beliggende inden for en af
stand af maksimalt 100 m.
•
Der er tale om boligtyper, som henvender sig til beboere,
som normalt har et lavt bilejerskab – eksempelvis ældre
boliger
•
Kommunen efter en helhedsvurdering ikke vurderer, at der
bliver gener på det omkringliggende vejnet i form af utilsigtet parkering.
5.3
Natparkering, der vil sige i tidsrummet kl. 19-07, af lastbiler med
en totalvægt over 3.500 kg er ikke tilladt inden for lokalplanområdet.
5.4
Langtidsparkering af biler med totalvægt over 3.500 kg og campingvogne, samt henstilling af uindregistrerede køretøjer og både
må ikke parkeres inden for lokalplanområdet.
5.5
Ved nybyggeri og ændret anvendelse af en ejendom, skal der anlægges cykelparkering på egen grund til dækning af ejendommens
behov. Antallet af cykelparkeringspladser skal fastlægges ud fra
en konkret vurdering, idet der skal tages udgangspunkt i følgende
minimumsnormer:
•
Forsamlingslokaler: 1 cykelparkeringsplads pr. 5 siddeplad
ser.
•
Kontor og serviceerhverv, liberale erhverv: 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m2 etageareal.
5.7
Parkeringsarealer anlægges med en beplantning, så de får et grønt
præg.
5.7
Parkeringsarealer anlægges med en beplantning, så de får et grønt
præg.
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§ 6
Bebyggelsens omfang og
placering

6.1
Bebyggelsesprocenten på den enkelte matrikel må ikke overstige
30%.
6.2
Ny bebyggelse må opføres i op til 1½ etage.
6.3
Bebyggelsens højde må ikke overstige 8,5 m over vejkote.
6.4
Ny bebyggelse skal placeres med facade i byggelinje mod Søvej i
princippet som vist på Kortbilag 2.
6.5
Tage skal udformes som symmetriske sadeltage med hældning på
40-50°.
6.6
Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, som ikke
indgår som del af en beboelsesbygning, må højst være i én etage
og med en taghældning på højst 30 grader.

§ 7
Bebyggelsens ydre
fremtræden

7.1
Bebyggelsens ydre fremtræden og stil skal være således, at stationsbykarakteren fastholdes, dvs. at eksempelvis ydermure skal
udføres i røde teglsten eller som pudset mur og tagdækning skal
udføres med røde tegl eller eternit skifer. Mindre facadedele kan
anvendes andre materialer, såsom træ.
7.3
Carporte, skure og udhuse skal fremstå i samme materiale som
hovedhuset eller som træbeklædning. Facademateriale som hovedhuset og træbeklædning kan indgå på samme tid.
7.4
Der må ikke anvendes træefterlignende materialer, som eksempelvis eternit plank og komposit plader.
7.5
Solfangere/solceller på bygningers tage må kun opsættes efter følgende retningslinjer:
•
de må ikke være reflekterende.
•
de skal lægges på tagfladen og være parallelle med tagfladen eller integreres i tagfladen.
•
de skal placeres, så de udgør ét samlet rektangel.
•
de skal placeres, så elementer som ovenlysvinduer, udluftningshætter mv. ikke bryder solpanel/solcelle fladen.

§ 8
Ubebyggede arealer

8.1
Hegning skal i vejskel udføres som hæk.
8.2
Inden for 1 m fra skel må ikke ske terrænregulering på mere end
plus/minus 30 cm i forhold til eksisterende terræn.
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§ 9
Skiltning og belysning

9.1
For boliger må der ikke opsættes andre skilte end vejskilte, husnumre og navneskilte. Navneskiltet må opsættes på postkasse og
på eller ved hoveddør. Husnumre skal placeres på postkasse eller
synligt på facade mod vej.
9.2
Skiltning til erhverv kan udføres i en størrelse på max. 35 x 100
cm.
9.3
Skiltning, der ikke er nævnt i 9.1 og 9.2 skal i hvert enkelt tilfælde
godkendes af Køge Kommune.
9.4
Facadeskilte må kun placeres på ydervægge, ikke på tagflader.
Skiltning skal udføres som løse enkeltbogstaver uden brug af baggrundsflade. Der må ikke opsættes lyskasser eller bruges blinkende lys.
9.5
Vinduer må ikke overmales eller tilklæbes med folie eller lignende.
9.6
Der må ikke opstilles flagstænger eller lignende til kommerciel
brug, det vil sige til flagning med virksomhedens navn eller logo
eller til reklamering.
9.7
Skiltning må kun finde sted med baggrund i en virksomheds fysiske tilstedeværelse på den pågældende ejendom og etage.

§ 10
Tekniske anlæg

10.1
Forsyningskabler må kun udføres som jordkabler.
10.2
Antennemaster må ikke opsættes i området.
10.3
Parabolantenner må ikke opsættes på bygninger, men kun på terræn. Paraboler må ikke placeres nærmere vej end byggelinjen
mod Søvej, jf. Kortbilag 2 og ikke nærmere skel end 2,5 m i en
højde af max. 180 cm.
10.4
Varmepumper og lignende tekniske anlæg må kun placeres mod
baghave.

§ 11
Forudsætninger for
ibrugtagning

11.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de i § 5.2 nævnte parkeringspladser er etableret.
11.2
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv forsyning.

16

§ 12
Ophævelse af lokalplan, byplanvedtægt mm.

12.1
Med denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses lokalplan 59 for
det område, som denne lokalplan omfatter.
Hvis en tilstandsservitut ikke er uforenelig med bestemmelserne i
planen, men er i strid med lokalplanens formål skal den ophæves.

§ 13
Lokalplanens retsvirkninger

13.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf.
Planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid
med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i
sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold,
der således kan fortsætte som hidtil.
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer
af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet
ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige
afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og
planloven.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den 28. maj
2019.

Marie Stærke			
Peter Frost
Borgmester			Kommunaldirektør
Sign.				Sign.
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