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Figur 1. Lokalplanens beliggenhed. Lokalplanens
afgrænsning er markeret med rød streg.

Redegørelse
Lokalplan 1050
Køge Dige
Lokalplanens baggrund
Klimaet forandrer sig, og der kommer mere ekstremt vejr. Det
betyder blandt andet, at der i fremtiden vil være stigninger i havvandstandende, og at risikoen for stormfloder, som vil oversvømme store by- og landområder, vil blive hyppigere.
Køge Bugt er af EU-kommissionen og den danske stat udpeget
som et risikoområde for oversvømmelse. Endvidere viste Køge
Kommunes klimatilpasningsplan fra 2014, at byerne langs kysten
ligger udsat i forhold til stormflodshændelser. Den største oversvømmelsesrisiko er, når vinden gennem længere tid blæser større
mængder vand ind i Kattegat og videre via Østersøen til den Botniske Bugt, og når vandmassernes tilbageløb derefter rammer de
østdanske kyster.
Oversvømmelse af områderne vil kunne medføre tab af store værdier i områderne. Til statens Risikostyringsplan 2016-2021 har
staten beregnet et tab på for ca. 2 mia. kr. i Køge Kommune ved
en oversvømmelse på 2,8 meter.
Figur 2. Områder med potentiel risiko for
oversvømmelse, hvis vandstanden stiger
til over 2,8 meter over normalt niveau.
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Derfor har Køge Byråd i 2016 besluttet, at der skal arbejdes videre
med løsninger, der skal beskytte kommunens lavtliggende områder
langs kysten mod oversvømmelse ved stormflod. Der er forud for
denne beslutning vurderet en række forskellige tekniske løsningsmuligheder til at beskytte kysten i Køge Kommune. I 2018 har
kommunen udarbejdet et dispositionsforslag for et samlet kystbeskyttelsesprojekt, som indeholder en kombination af en række tiltag. Herunder diger, højvandssluser og højvandsmure kombineret
med højvandsskots og mobile løsninger.
Dispositionsforslaget er koordineret med nabokommunerne mod
henholdsvis nord og syd, Solrød Kommune og Stevns Kommune,
således at løsninger til at beskytte bugten mod oversvømmelse
etableres som en koordineret løsning.
Projektet bliver udarbejdet, således at kysten bliver beskyttet mod
oversvømmelse ved stormflod til et beskyttelsesniveau på mindst
2,80 meter over havets middelvandstand. Enkelte steder bliver niveauet op til 3,00 meter på grund af ekstra bølgekraft. Højvandsbeskyttelsen skal være udformet, så den fortrinsvist er permanent,
således at behovet for beredskab og vedligehold bliver minimalt.
Baggrunden for beskyttelsesniveauet er den seneste store stormflod i 1872.
I forbindelse med miljøvurderingsprocessen for lokalplanen og
kystbeskyttelsesprojektet er der blevet undersøgt flere alternative placeringer og udformninger af anlæggene. Der er undersøgt
et nordligt alternativ 1 i delområde 1 (Det nordlige område) på
baggrund af ønsker fra borgere fremkommet i idéfasen forud for
udarbejdelsen af lokalplanen og miljøkonsekvensrapporten. Desuden har kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten
udarbejdet endnu en alternativ placering og udformning af anlæggene i lokalplanens delområde 1 (Nordligt alternativ 2). Dette med
henblik på at undgå påvirkning af Natura 2000-området ved Ølsemagle Strand.
I delområde 3 (det sydlige område) er der undersøgt et sydligt alternativ 1 på baggrund af et ønske fra Vallø Stift om en alternativ
placering af dige havværts Strandhusene langs Strandvejen, så
disse omfattes af kystbeskyttelse. Køge Kommune har desuden
undersøgt et sydligt alternativ 2, som omfatter minimale indgreb.
Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i alternativ 2 i delområde 1, og det oprindelige forslag fra dispositionsforslaget i delområde 2 og alternativ 2 i delområde 3.
Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er at sikre en løsning, der primært beskytter
byområdet langs kysten mod oversvømmelse fra Køge Bugt i forbindelse med stormflod. Denne løsning skal være en kombination
af diger, højvandssluser, højvandsmure, højvandsskots og mobile
løsninger.
Kystbeskyttelsesløsningen skal anlægges på en måde, så områdernes naturmæssige, landskabelige, rekreative og kulturhistoriske
karakter videst muligt fastholdes. Desuden skal kystbeskyttelsesanlæggene i videst muligt udføres på en måde, så de bidrager
til områdernes rekreative anvendelse, og således at de fungerer
multifunktionelt. Herunder skal offentlighedens adgang til natur,

6

landskab, rekreative og kulturhistoriske områder sikres og understøttes.
Beskrivelse af projektet
I den nordlige del af kommunen (delområde 1) planlægges der for
traditionelle diger langs indersiden af strandengene ved Ølsemagle
Revle. På udvalgte strækninger vil der i stedet for diger blive bygget højvandsmure. I de centrale dele nær byen og havnen ved
Køge Marina og den offentligt tilgængelige havn (delområde 2)
indeholder projektet diger samt højvandsmure kombineret med
højvandsskot eller mobile løsninger som for eksempel svinerygsplanker. I den sydlige del af kommunen (delområde 3) planlægges
der for få indgreb med dige på en mindre strækning, da Strandvejen på det meste af strækningen mod Stevns Kommune i sig selv
ligger tilstrækkeligt højt til at kunne beskytte baglandet. Langs
hele kysten, hvor der er åer, som løber ud i Køge Bugt, skal der
etableres højvandssluser, som skal kunne lukke ved varsling af
stormflod.
Placeringen og udformningen af kystbeskyttelsesprojektet er fastlagt i forbindelse med den sideløbende miljøvurdering af projektet.
Desuden vil der kunne ske ændringer i projektet i forbindelse med
anden myndighedsbehandling. Den endelige placering og udformning af kystbeskyttelsesanlæggene vil blive konkretiseret i forbindelse med detailprojekteringen.
Lokalplanen skal være det planlægningsmæssige grundlag for realiseringen af kystbeskyttelsesanlæggene, men skal samtidig være
tilstrækkelig fleksibel til at rumme potentielle ændringer og justeringer af hovedforslaget. Terræn, jordbundsforhold og hensyn til
naturbeskyttelsesinteresser kan for eksempel have betydning for
den endelige linjeføring og udformning.
Eksisterende forhold
Delområde 1
Delområde 1 ligger langs den nordlige del af kommunens kyststrækning fra kommunegrænsen mod Solrød Kommune til lystbådehavnen Køge Marina. Området forløber som en strækning på ca.
4 kilometer.
Den nordligste halvdel af delområdet forløber langs Københavnsvej, og forløber delvist umiddelbart op langs den østlige side af
vejen og går delvist langs den østlige side af de bebyggelser, der
ligger umiddelbart øst for Københavnsvej.
I den nordligste del går delområdet havværts Københavnsvej og
berører delvist et lille boligområde, Havstokken, med tæt lav og
åben lav bebyggelse. Området går derefter forbi enkelte enfamiliehuse ud til Københavnsvej og gennemløber en matrikel med et
mindre antal sommerhuse samt en virksomhed. Dernæst går området uden om og berører delvist et erhvervsområde ved Havbovej
med industrivirksomheder. Blandt disse virksomheder er Novo Nordisk Pharmatech og Danalim. Herefter gennemløbes området af
Snogebækken lige ved Københavnsvej.

Figur 3. Inddeling i tre delområder

Delområdets sydlige halvdel går fra vejen Revlen ved Københavnsvej og dernæst havværts området ved Køge Egnens Rensningsanlæg og et erhvervsområde ved Københavnsvej med industri umiddelbart syd herfor. Området går derefter havværts Sun Chemicals
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tidligere industriområde. Aller sydligst går området igennem naturområdet ved Nordstranden umiddelbart nord for Køge Marina.
Delområde 1 er hovedsaligt i landzone. Bortset fra enkelte steder,
hvor det delvist går ind over i matrikler, der er omfattet af byzone.
Det meste af delområdet ligger ved den vestlige og landværts afgrænsning af naturområdet Ølsemagle Revle. Ølsemagle Revle er
udpeget som Natura 2000-område, som er en barrierekyst, der
fra vandet og ind mod land består af barriereøer i form af naturtyperne grå-grøn klit og forklit, lagune samt strandeng. Der er flere
naturtyper, der er beskyttede i henhold til naturbeskyttelsesloven,
i form af strandeng, eng og overdrev. Ølsemagle Revle er desuden
udpeget med særlige naturbeskyttelses- og landskabsinteresser.
Delområde 2
Delområde 2 omfatter kyststrækningen ved lystbådehavnen Køge
Marina og Køge Havn, som både omfatter en erhvervshavn og en
offentligt tilgængelig inderhavn. Ved Køge Havn starter området
ved den sydlige del af den nordlige erhvervshavn. Områdetog fortsætter videre igennem den nordlige side af den offentlige tilgængelige inderhavn og afsluttes, hvor Køge Å har sit udløb i havnebassinet. Den nye erhvervshavn og unitterminal er etableret i kote
3,0, og er derfor allerede oversvømmelsesbeskyttet til den valgte
kote.
Det meste af delområde 2 er i byzone, på nær den nordligste del
af området ved Køge Marina.
Delområde 3
Delområde 3 ligger langs den sydlige del af kommunens kyststrækning og starter fra den sydlige afgrænsning af Søndre Havn,
som er et af Køge Kysts byudviklingsområder og går til kommunegrænsen mod Stevns Kommune nord for Tryggevælde Å. Området
forløber som en strækning på ca. 3,2 kilometer.
I den nordligste del går delområdet uden om Hotel Comwell. På
den øvrige del ligger området umiddelbart ved den østlige side af
strandvejen tæt ved sommerhusene Strandhusene.
Det meste af delområdet er omfattet af det fredede område, Vallø
Gods. Området er desuden i Køge Kommunes Kommuneplan 2017
udpeget som et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø og som et
område med landskabelige værdier. I den nordlige del er der flere
naturtyper, der er beskyttede i henhold til naturbeskyttelsesloven,
i form af overdrev og strandeng havværts området.
Delområde 3 ligger primært i landzone, på nær enkelte steder i
den nordligste del, som delvist går ind over matrikler, som ligger i
byzone.
Lokalplanens indhold
Kystbeskyttelsesprojektets anlægstyper består af en kombination
af diger, højvandssluser og højvandsmure, som kan kombineres
med højvandsskots og mobile løsninger.
Diger
Diger er udformet som lerdiger opbygget med ler på en kerne af
sand. Digerne vil blive tilsået med græs. Digerne bliver anlagt med
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en hældning på anlæg 1:3 på for- og bagskråning. Hældningen
kan dog blive fladere, hvis forholdene giver mulighed herfor. Diger
dimensioneres med en kronebredde på 1 meter med en topkote på
mellem 2,8 meter og 3,0 meter afhængig af forventet bølgehøjde.
Bredden af diget afhænger af højden over terræn. Jo højere terrænet er, jo mindre og smallere skal diget være for at få en topkote på 2,80 meter. Hvis diget ligger på terræn i kote 0,8 meter
over havets overflade vil diget have en højde på 2 meter og et ca.
13 meter bredt fodaftryk. Hvis diget ligger på terræn i kote 1,80
meter over havets overflade, så vil diget have en højde på ca. 1
meter og et ca. syv meter bredt fodaftryk. Der etableres grøft på
landværts side af diget. Kronebredden forøges med ca. 2,5 meter
de steder, hvor der etableres cykelsti ovenpå diget med en tilsvarende forøgelse af det samlede fodaftryk.
Figur 4. Dige

De steder, hvor digerne etableres umiddelbart langs veje, bliver digerne etableret op af vejkassen for dermed at minimere fodaftrykket. Hvor det i øvrigt er muligt eller hensigtsmæssigt bliver digerne
etableres op af eksisterende anlæg. For eksempel ved det eksisterende dige havværts Novo Nordisk Pharmatech A/S samt voldene
ved henholdsvis Køge Egnens Renseanlæg og Sun Chemical A/S.

Figur 5. Dige bygget op af vejkasse

Sluser
Højvandssluser dimensioneres til stormfloder med ydre vandstand
til minimum sikringsniveau på kote 2,8 meter. Sluserne etableres
med havværts vendte sidehængslede porte, der ved normal vandstand er åbne. Når sluserne aktiveres ved stormflod, svinger sluseportene ind mod hinanden og lukkes.
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Figur 6. Højvandssluse

Højvandsmure
Højvandsmure er opbygget i modstandsdygtigt materiale, fortrinsvist beton. Højvandsmure etableres fortrinsvist i byområde og
havne, hvor der ikke er plads til diger eller andre steder, hvor diger
er til hindring for færdsel.
På højvandsmurene i havnen eller marinaen kan der opsættes bænke eller anden form for byrumsinventar, hvor det findes
hensigtsmæssigt. På denne måde kan højvandsmure udformes
multifunktionelt, således at murene både fungerer som et teknisk
anlæg og samtidig kan anvendes som et rekreativt element med
tilsvarende anvendelse i byrummet.
Figur 7. Højvandsmur

Højvandsmuren etableres med huller, så der kan sikres fremkommelighed i området med videre. Huller kan lukkes ved varsel om
stormflod med højvandsskots, der hænger på højvandsmuren.
Alternativt kan huller i muren lukkes med mobile løsninger, for eksempel i form af svinerygsplanker. Denne mobile højvandsbeskyttelse med svinerygsplanker består af et flise-tracé med nedsænket
platform for H-stolper. Ved varsel om stormflod bliver H-stolper
nedsænket, og svinerygsplankerne bliver stablet horisontalt mellem H-stolperne. Der er andre mulige mobile løsninger.
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Delområde 1
I delområde 1 planlægger Køge Kommune at anlægge kystbeskyttelsesanlægget som et landdige. Dette landdige følger Københavnsvej og forløber på havværts side af de boligområder og
erhvervsområder, der ligger øst for Københavnsvej og ender i syd
ved Nordstranden umiddelbart nord for Køge Marina. Dele af anlægget etableres som højvandsmur, hvor det er hensigtsmæssigt
ad hensyn til boliger, virksomheder og naturområder.
Der etableres højvandssluser ved henholdsvis Skensved Å og Snogebækken.
På den sydligste del af diget etableres der cykelsti på kronen af diget med en bredde på ca. 2,5 meter. Det medfører, at fodaftrykket
bliver tilsvarende bredere.

Figur 8. Kystbeskyttelsesanlæg i
delområde 1.

Delområde 2
I den nordlige del ved Køge Marina etableres et dige umiddelbart
langs kajkanten, hvor der er plads hertil. Der etableres dige både i
den nordlige del og i den sydlige del havværts bådopstillingspladserne. På et areal i marinaens nordligste del syd for nordstranden
og øst for den nordligste del af Tangmoseskoven opfyldes terrænet. Terrænet bliver derfor så højt, at der ikke er behov for anlæg
af dige på dette nordlige stykke.
Langs marinaens øst-vestgående centrale strøg og ved den sydøstlige del af kajen ved restaurant Arken vil der langs kajkanten
blive etableret højvandsmur. Højvandsmuren kan etableres med
mulighed for huller, som kan lukkes med højvandsskots eller med
mobile svinerygsplanker.
I den sydlige del ved erhvervshavnen og ved den offentligt tilgængelige havn etableres højvandsmur. Højvandsmuren forløber langs
kajen og placeres tæt på bebyggelsen. Højvandsmuren kan etableres med mulighed for huller, som kan lukkes med højvandsskots
eller med mobile svinerygsplanker.

Figur 9. Kystbeskyttelsesanlæg i
delområde 2.

Ved klapbroen på Carlsensvej, som løber henover, hvor Køge Å har
sit udløb i havnen fra Åbassinet, skal der etableres en højvandssluse.
Delområde 3
I delområde 3 skal der etableres et dige, som starter ved Strandpromenaden ved Strandengskanten i det nye byområde ved Søndre Havn og forløber uden om Køge Miniby og rundt om Hotel Comwell. På denne del ligger der i dag en cykelsti, som bliver hævet,
som følgen af anlæg af diget.
Herefter ligger Strandvejen på en større strækning i en højere end
en kote på 2,8 meter, så den i sig selv fungere som kystbeskyttelsesanlæg. Desuden er beskyttelsen af byområde i Køge By ikke
afhængig af, at Strandvejen beskyttes mod oversvømmelse.
Ved Vedskølle Å skal der etableres en højvandssluse.

Figur 10. Kystbeskyttelsesanlæg i
delområde 3.
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Figur 11. Eksisterende forhold ud
for Havstokken 13.

Figur 12. Dige ved Havstokken 13.

Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Udpegning af risikoområder for oversvømmelse
Staten har udarbejdet rapporten ”Endelige udpegning af risikoområder for oversvømmelser fra vandløb, søer, havet og fjorde”
(Naturstyrelsen, Miljøministeriet og Kystdirektoratet, Transportministeriet, 2011). Rapporten er udarbejdet på baggrund af lov om
vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og
søer samt bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet, som
begge er forankret i EU’s oversvømmelsesdirektiv. I rapporten er
Køge Bugt udpeget som et af ti risikoområder for ekstreme oversvømmelser i Danmark.
Fingerplanen
Fingerplan 2017 fastlægger de overordnede rammer og retningslinjer for kommunernes planlægning i Hovedstadsområdet, blandt
andet skal den sikre, at en række grønne kiler i området skal
fastholdes. Områderne skal forbeholdes almen og ikke bymæssig
og friluftsmæssig anvendelse. Der kan i de grønne kiler etableres
anlæg til klimatilpasning forudsat, at det i videst muligt omfang
styrker natur og vilkår for friluftsliv. Det nordligste område Lokalplanens i delområde 1 er omfattet af fingerplanens grønne kiler.
Køge Kommuneplan 2017 (herunder beskyttelsesinteresser)
Lokalplanens område og indhold er omfattet af retningslinjerne og
rammerne i Kommuneplan 2017. Det fremgår af kommuneplanens
retningslinje 2.15.1 om kystbeskyttelse, at de på figur 2.12.2 viste
forslag til anlæg til kystbeskyttelse skal respekteres i planlægningen. De viste forløb er oversigtlige og principielle.

Figur 13. Eksisterende forhold ud
for Københavnsvej 234

Lokalplanområdet er primært beliggende i kommuneplanens rammeområde 13L01 Det åbne land. Desuden går lokalplanens område igennem rammeområderne 2R12 Opfyldning ved Ølby Lyng,
2R13 Køge Marina, 3E03 Nordre Havn, 3C13 Inderhavnen, 3R08
Søndre Strand. Desuden berører lokalplanens område rammeområderne 1B01 Havstokken, 1E03 Havbovej, 2T01 KARA, 2E03 Københavnsvej II, 2E06 Sun Chemical, 3R07 Åbassinet, 3C15 Søndre
Havn og 3R08 Søndre Strand.
Med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 udlægges følgende nye
rammeområder 1T01 Køge Dige, 2T03 Køge Dige, 3T03 Køge Dige
og 13T04 Køge Dige. De dele af de rammeområder, som lokalplanområdet gennemgår og berører, overføres til de nye rammer.

Figur 14. Højvandsmur ud for Københavnsvej 234

Store dele af lokalplanens nordlige område omkring strandengene
ved Ølsemagle Revle er i kommuneplanen udpeget som et særligt værdifuldt landskab og Natura 2000-område. Desuden er det
meste af lokalplanens sydlige område ved Strandskoven i Vallø
Storskov i Vedskølle Egnen udpeget som et særligt værdifuldt
landskab. Det sydlige område er desuden omfattet af det i kommuneplanen udpegede særlige bevaringsværdige kulturmiljø ved
Herregården Billesborg.
Det meste af lokalplanens nordlige område ligger i et i kommuneplanen udpeget område med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
Det gælder strandengene i området ved Ølsemagle Revle, der er
udpeget som Natura 2000-område. Desuden ligger det meste af
lokalplanens sydlige område et med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Det gælder Vallø-skovene og de fredede områder på Vallø
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Gods. Desuden berører lokalplanområdet Natura 2000-området
Tryggevælde Ådal.
Store dele af lokalplanens nordlige område er omfattet af et område, der i kommuneplanen er udpeget med nationale geologiske
interesser. En mindre del af lokalplanens sydlige område er udpeget med geologiske interesser.

Figur 15. Eksisterende forhold ud
for Køge Marina.

Figur 16. Højvandsmur ud for Køge
Marina.

Figur 17. Eksisterende forhold ud
for Køge Havn.

Store del af både lokalplanens nordlige og sydlige område er i
kommuneplanen udpeget som lavbundsarealer.
Klimatilpasningsplan
Køge Kommunes klimatilpasningsplan er udarbejdet som et tillæg
til Kommuneplan 2013. Klimatilpasningsplanen er efterfølgende
indarbejdet i Kommuneplan 2017. Formålet med klimatilpasningsplanen er at kortlægge de områder, hvor der kan ske oversvømmelser nu og i fremtiden. Desuden er formålet, at få opgørelse af,
hvor mange værdier, der kan gå tabt, hvis ikke der opstilles og
prioriteres tiltag for at undgå oversvømmelser. Planen indeholder
desuden en handleplan med tiltag, som også omfatter området
langs kysten, som er grundlaget for kommunens risikostyringsplan.
Risikostyringsplan
Kommunens risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod
fra Køge Bugt gælder for perioden 2016 – 2021. Den tager afsæt
i statens udpegning af risikoområder for oversvømmelse, kommunens beredskabsplaner og kommunens klimatilpasningsplan. Af
planen fremgår blandt andet kommunens mål for forebyggelse af
skader på menneskers sundhed, miljø, kulturarv og ejendomsværdier i forbindelse med oversvømmelse fra havet. Tiltagene er prioriteret i planen og ansvarsfordelingen er beskrevet.
Lokalplaner
Området for lokalplan 1050 omfatter et område, som berører en
gennemløber en række områder omfattet af lokalplaner, som er
oplistet nedenfor:
Byplanvedtægt nr. 19 Havstokken
Byplanvedtægten er vedtaget i 1975 og omfatter et boligområde.
Lokalplanen aflyses for de dele af området, som er omfattet af lokalplan 1050.

Figur 18. Højvandsmur ud for Køge
Havn.

Lokalplan 2-29 Erhvervsområdet ved Sun Chemical
Lokalplanen er vedtaget i 2001 og omfatter erhvervsområdet ved
Sun Chemical, det tekniske anlæg ved Køge Egnens Renseanlæg
samt nogle yderligere virksomheder og boliger. Lokalplanen aflyses
for de dele af området, som er omfattet af lokalplan 1050.
Lokalplan 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng
Lokalplanen er vedtaget i 1989 og omfatter et grønt område. Lokalplanen aflyses for den del af området, som er omfattet af lokalplan 1050.
Lokalplan 3-43 Køge Marina og Nordstranden
Lokalplanen er vedtaget i 2006 og omfatter Nordstranden og Køge
Marina. Lokalplanen aflyses for den del af området, som er omfattet af lokalplan 1050.
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Lokalplan 3-01 Lystbådehavn
Lokalplanen er en rammeplan vedtaget i 1978, som omfatter lystbådehavnen i Køge Marina. Lokalplanen aflyses for den del af området, som er omfattet af lokalplan 1050.
Lokalplan 3-01.1 Lystbådehavn
Lokalplanen er vedtaget i 1979 som et tillæg til rammeplan 3-01
og omfatter lystbådehavnen i Køge Marina. Lokalplanen aflyses for
den del af området, som er omfattet af lokalplan 1050.
Figur 19. Eksisterende forhold ud
for Hotel Comwell

Lokalplan 3-01.1.2 Lystbådehavn
Lokalplanen er vedtaget i 2001 som et tillæg til rammeplan 3-01
og omfatter lystbådehavnen i Køge Marina. Lokalplanen aflyses for
den del af området, som er omfattet af lokalplan 1050.
Lokalplan 3-44 Køge Havn
Lokalplanen er vedtaget i 2006 og omfatter Køge Erhvervshavn og
en udvidelse af erhvervshavnen med opfyldning og jorddepot med
videre. Lokalplanen aflyses for den del af området, som er omfattet af lokalplan 1050.

Figur 20. Dige ud for Hotel Comwell

Lokalplan 3-36 Køge Havn
Lokalplanen er vedtaget i 2000 og omfatter Køge Erhvervshavn og
de områder, der grænser op til havneområdet. Lokalplanen aflyses
for den del af området, som er omfattet af lokalplan 1050.
Lokalplan 3-30 Rammelokalplan for Køge Havn
Lokalplanen er vedtaget i 1991 og er en rammelokalplan for Køge
Havn med nye havnearealer med videre. Lokalplanen aflyses for
den del af området, som er omfattet af lokalplan 1050.
Lokalplan 1040 Nyt byområde på Søndre Havn SH1 og SH2
Lokalplanen er vedtaget i 2014 og omfatter de to første etaper i
byudviklingsområdet Søndre Havn ved Køge Kyst. Lokalplanen aflyses for den del af området, som er omfattet af lokalplan 1050.
Lokalplan 3.16 Søndre Strand
Lokalplan er vedtaget i 1984 og omfatter et areal til fritidsformål.
Lokalplanen aflyses for den del af området, som er omfattet af lokalplan 1050.
Lokalplan 3.16.1 Fritidsområdet Søndre Strand
Lokalplanen er vedtaget i 1992 som et tillæg til Lokalplan 3.16 og
omfatter et areal til fritidsformål. Lokalplanen aflyses for den del af
området, som er omfattet af lokalplan 1050.
Zoneforhold
Hovedparten af lokalplanens nordlige område ligger i landzone og
berører flere steder byzone. Det meste af lokalplanens midterste
område ligger byzone på nær en mindre del af Køge Marina. Hovedparten af lokalplanens sydlige område ligger i landzone på nær
enkelte dele, som berører byzone. Der vil ikke blive ændret på
zoneforholdende inden for lokalplanens område som følge af den
endelige vedtagelse af planen.
Lokalplanens påvirkning af kystlandskabet
Kystnærhedszone
Kystnærhedszonen er en statslig planlægningszone på 3,0 km,
som omfatter arealer i landzonen og sommerhusområder, hvor der
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langs landets kyster gælder særlige regler i medfør af planloven.
Planloven indeholder krav om, at kystområderne skal friholdes
for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering
tæt på kysten. Der skal ifølge planlovens § 5b være en særlige
planlægningsmæssig begrundelse eller funktionel begrundelse for
kystnær lokalisering, og at offentlighedens adgang skal sikres og
udbygges.
Store dele af lokalplanområdet ligger i landzone og er inden for
kystnærhedszonen. De kystbeskyttelsesanlæg, som lokalplanen
muliggør, skal sikre, at byområderne langs kysten sikres mod
oversvømmelse, og der er derfor en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for placeringen af anlæggene. Desuden er det
en del af formålet med lokalplanen, at anlæggene etableres således, at offentlighedens adgang til kysten sikres blandt andet ved
etablering af cykelsti.
Dele lokalplanen ligger inden for de kystnære dele af byzonen.
Ifølge planlovens § 16, stk. 4 skal der redegøres for den visuelle
påvirkning af kystlandskabet, hvis bebyggelse og anlæg i højden
overstiger højden på den eksisterende bebyggelse væsentlig. Det
er ikke tilfældet, da kystbeskyttelsesanlæggene maksimalt går op
til ca. to meter over terræn.
Lokalplanens forhold til habitatdirektivet
De internationalt beskyttede Natura 2000-områder er omfattet af
statslige naturplaner og kommunale handleplaner. Planernes formål er at prioritere den nødvendige indsats på naturområder, der
er omfattet af EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv.
EU-direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i blandt andet
habitatbekendtgørelsen.
I henhold til § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse
nr. 926 af 27. juni 2016) gælder, at planer – i eller uden for et Natura 2000-område – ikke må påvirke udpegningsgrundlaget for et
Natura 2000-område væsentligt eller kunne få afledte konsekvenser, der kan påvirke udpegningsgrundlaget væsentligt.
Lokalplanens delområde 1 i den nordlige del af kommunen ligger
ved og berører delvist Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle
Strand og Staunings Ø. Desuden muliggør lokalplanen i delområde
2 sluseanlæg ved udløbet af Køge Å. Den del af Køge Å, som ligger
vest for Køge By er omfattet af Natura 2000-område nr. 148 Køge
Å. Desuden ligger delområde 3 i kommunens sydlige del ved og
berører delvist Natura 2000-område nr. 149 Tryggevælde Å.
I forbindelse med miljøkonsekvensrapporten er der foretaget
en konsekvensvurdering, hvor de mulige påvirkninger af Natura
2000-områderne er vurderet. Det er konklusionen, at kystbeskyttelsesanlæggene kan anlægges og udformes, så påvirkningen af
Natura 2000-området Ølsemagle Strand og Staunings Ø kan være
uden væsentligt negative påvirkninger.
Figur 21. Lagunen ved Ølsemagle
Strand set fra Havstokken.

Sideløbende med udarbejdelsen af konsekvensvurderingen er der
ændret på projektets udformning og linjeføring for at undgå væsentlige påvirkninger. De øvrige Natura 2000-områder vil ikke blive
påvirket.
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Bilag IV-arter
Der er oplysninger om fund af ynglende spidssnudede frøer fra
vandsamlingerne i strandrørssumpen i delområde 1 og fra flere
vandhuller på strandengsarealerne i delområde 2. Det er muligt, at
der er ynglende spidssnudede frøer i vandhullerne i delområde 3.
Der er dog ingen registreringer heraf.

Figur 22. Spidssnuet frø.

Stor vandsalamander og springfrø kan sandsynligvis forekomme
sporadisk i området. Der er med stor sandsynlighed ikke yngleområder for disse arter. Der foreligger ingen registreringer af hverken
stor vandsalamander eller springfrø. Der kan desuden forekomme
markfirben i delområde 1 og delområde 2.
Der er ved flagermusundersøgelser fundet både sydflagermus,
brunflagermus, dværgflagermus og troldflagermus. Der kan desuden forekomme andre flagermusarter. Der er ikke fundet ynglekolonier af flagermus, men i delområde 3 er der identificeret en
række træer, som potentielt kunne fungere som yngle- eller rasteområder for flagermus.

Figur 23. Stor vandsalamander.

Anlægsarbejderne kan udgøre en risiko for spidssnudede frøer,
hvis de finder sted i perioden fra ultimo marts til primo maj og fra
ultimo juni til ultimo august, hvor padderne vandrer til og fra ynglevandhullerne. Som afværgeforanstaltning kan anlægsperioden
i de nærliggende områder i delområde 1 og delområde 2 lægges
uden for disse perioder. Flagermusegnede træer, som vil kræves
fjernet i forbindelse med realiseringen af planen fældes i perioden ultimo august til ultimo oktober, hvor disse må fældes ifølge
Artsfredningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 867 af 27. juni
2016). Træerne kan eventuelt fældes uden for denne periode, hvis
der er opnået dispensation fra Miljøstyrelsen hertil.
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Drikkevandsinteresser
Det meste af lokalplanområdet ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder), bortset fra en del af
delområde 1, der omfatter en strækning på ca. 1 km. Der er ikke
følsomme indvindingsområder i lokalplanområdet. De anlæg, som
lokalplanen muliggør har ikke en grundvandstruende karakter,
og derfor vurderes det ikke, at der skal gennemføres en egentlig
grundvandsredegørelse i forbindelse med lokalplanen.
Digelaug
Der skal oprettes et digelaug med medlemspligt for samtlige
grundejere inden for et opland af områder, hvor der er en risiko
for at blive oversvømmet, når havvandstanden stiger til 2,8 meter
over det normale niveau. Digelauget skal oprettes senest når Byrådet kræver det.
Digelauget skal afholde udgifter i forbindelse med anlæg af diget
samt drift og vedligeholdelse.
Vedtægter for digelauget og ændringer heri skal godkendes af Byrådet.
Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Kystbeskyttelsesloven
Kystbeskyttelsesprojektet er omfattet af kystbeskyttelsesloven,
som har til formål at beskytte mennesker og ejendom ved at re-
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ducere risikoen for oversvømmelser fra havet. Efter endelig vedtagelse af lokalplan og miljøvurdering skal det ansøgte kystbeskyttelsesprojekt sendes i høring hos alle grundejere, som kan blive
forpligtet til at være medlem af digelauget og blive pålagt bidrag,
og offentligheden i mindst fire uger. Projektet, der sendes i høring,
skal indeholde en redegørelse for sagens forberedelse, forundersøgelser og projektering, udførelse og tilsyn samt drift og vedligeholdelse, ekspropriation og finansiering. Derefter skal kommunen
give tilladelse til projektet. Tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven
erstatter VVM-tilladelse efter miljøvurderingsloven. Tilladelsen erstatter desuden tilladelse efter skovloven til at nedlægge fredskov.
Museumsloven
Der er i lokalplanområdet i henhold til museumsloven udpeget tre
kulturarvsarealer. Det ene ligger omkring gammel Køge Bys middelalderbykerne og den tilknyttede historiske å-havn fra 1400-tallet. Udpegningen strækker sig ud til inderhavnen af Køge Havn. En
del af området ligger i delområde 2.
Det andet kulturarvsområde ligger i den midterste del af delområde 3, og knytter sig til et areal med flere fredede gravhøje vest
for Strandvejen. Kulturarvsområdet knytter sig desuden til et areal
på marken, stranden og ude i vandet, hvor der er fundet en stor
og vigtig boplads fra Kongemosekulturen.
Det tredje kulturarvsareal ligger i den sydligste ende af lokalplanområdet omkring Tryggevælde Å. Her findes et stort antal stenalderbopladser fra især Ertebøllekulturen. Der er også fund af brandgrave fra yngre bronzealder/ældre jernalder.
I lokalplanområdet findes der flere fredede fortidsminder. Der er
blandt andet to beskyttede granitbroer i delområde 1, herunder en
driftsbro over Skensved Å og Onde Aftens Bro ved Snogebækken.

Figur 24. Onde Aftens Bro ved Snogebækken.

Bygherre skal inden begyndelsen af bygge- og anlægsarbejder i
henhold til museumslovens § 25 anmode Museum Sydøstdanmark
om udtalelse om, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museets udtalelse vil i nogle tilfælde bero på en arkæologisk forundersøgelse.
Naturbeskyttelsesloven
Delområde 3 er omfattet af områdefredningen for Vallø Gods.
Fredningen har til hovedformål, at sikre de landskabelige værdier
som følge af områdets karakter af et roligt og harmonisk og sammenhængende herregårdslandskab med en rig afveksling mellem
marker, enge, skove og udyrkede arealer. Desuden skal de kulturhistoriske minder, der er knyttet til Vallø Stift, bevares. Ydermere
skal offentlighedens adgang til skovene, Slotsparken og Dyrehaven
opretholdes. Fredningen er rejst i henhold til naturbeskyttelsesloven. Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven erstatter dispensation
fra fredningsbestemmelserne i naturbeskyttelsesloven.
Der er flere beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens
§ 3 i lokalplanområdet. Store dele af delområde 1 er omfattet af
strandeng, og der er desuden eng og overdrev i delområdet. I
delområde 3 er der strandeng og overdrev, primært i den nordlige
del af delområdet. Nedlæggelse eller ændring af § 3-natur skal
indarbejdes i tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven, som erstatter
dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
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Jordforureningsloven
Der er dele af lokalplanområdet, hvor der er forureningskortlagte
arealer med både V1 og V2 jord. Jordhåndtering og særlig håndtering, nyttiggørelse eller bortskaffelse af forurenet jord, er reguleret indenfor speciallovgivningen for jordforureninger.
Dele af området ligger desuden i byzone. Jf. jordforureningslovens
§ 50 a, stk. 1, er jord i byzone lettere forurenet. Dette betyder, at
flytning af jord fra området skal anmeldes til Køge Kommune.
Køge Kommunes politikker og strategier
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. Formålet med lokalplanen
er blandt andet at kystbeskyttelsesanlæggene skal placeres og
udformes, så områdets natur, landskabelige, rekreative og kulturhistoriske karakter sikres mest muligt, og at evt. beskadigelse
herpå undgås så vidt muligt. Desuden skal offentlighedens adgang
til natur, landskab, rekreative og kulturhistoriske områder sikres
og understøttes.
Miljøvurdering og VVM
Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og konkrete projekter (VVM) (Lov nr. 1225 af 25. oktober 2018). Køge Kommune har vurderet, at kystbeskyttelsesprojektet er miljøvurderingspligtigt i henhold til loven, og der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse), så projektet
kan etableres. Sammen med miljøvurderingen af projektet er der
gennemført en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget. En miljøvurdering af en plan kaldes en miljørapport. Miljøkonsekvensrapporten er derfor samtidig en miljørapport.
En miljøvurdering er en proces, hvor der foretages en vurdering
af indvirkningerne på miljøet. Offentligheden og berørte myndigheder inddrages i processen. Processen gennemføres med henblik
på at planen og projektets negative miljømæssige indvirkninger
kan undgås, forebygges, begrænses eller kompenseres. I denne
forbindelse bliver væsentlige alternativer for projektet beskrevet
og undersøgt.
Inden udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten blev igangsat,
indkaldte Byrådet idéer og synspunkter til indholdet i rapporten og
gennemførte samtidig en høring af berørte myndigheder. Idéfasen forløb i perioden fra den 3. september 2018 til den 1. oktober
2018. Høringen af berørte myndigheder forløb fra den 17. september 2018 til den 1. oktober 2018.
Køge Kommune har herefter vurderet, at miljøkonsekvensrapporten og miljørapporten skulle behandle følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•
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Støj og vibrationer
Befolkning og menneskers sundhed
Biodiversitet
Natura 2000 og bilag IV-arter
Overfladevand
Grundvand
Jordarealer og jordbund

•
•

Landskab, kulturarv og visuelle forhold
Trafikafvikling

Miljøkonsekvensrapporten og miljørapporten offentliggøres samtidig med lokalplan 1050 og kommuneplantillæg nr. 2 og konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen (Se foregående). I forbindelse med miljøvurderingsprocessen og udarbejdelsen
af miljøkonsekvensrapporten er flere alternative placeringer og
udformninger af kystbeskyttelsesanlæggene blevet undersøgt, og
projektet er blevet revideret. Kystbeskyttelsestilladelsen (nævnt
tidligere) erstatter VVM-tilladelsen, der skal gives til miljøvurderingspligtige projekter.
Tilladelse fra andre myndigheder
Forud for høringen af selve kystbeskyttelsesprojektet skal der indhentes en udtalelse fra Miljøstyrelsen. Anmodningen om udtalelse
hos Miljøstyrelsen skal indeholde en redegørelse for de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der planlægges iværksat og projektets foreslåede linjeføring. Miljøstyrelsen skal afgive sin udtalelse senest
inden for fire uger fra modtagelsen.
Kystbeskyttelsesanlæggene kan i henhold til kystbeskyttelsesloven
etableres uden dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, selv om
disse er placeret inden for denne beskyttelseslinje. Etablering af
cykelsti på diger inden for strandbeskyttelseslinjen kræver dispensation, som skal søges hos Kystdirektoratet.
Arbejder ved fredede bygværker kræver dispensation hos Kulturarvstyrelsen.
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Køge Kommuneplan 2017
Forslag til tillæg nr. 2

Køge Dige, rammeområde 1T01, 2T03, 3T03 og
13T04
Redegørelse og baggrund
Køge Bugt er af EU-kommissionen og den danske stat udpeget
som et risikoområde for oversvømmelse. Endvidere viste Køge
Kommunes klimatilpasningsplan fra 2014, at byerne langs kyst ligger udsat i forhold til stormflodshændelser. Oversvømmelse af områderne vil kunne medføre tab af store værdier i områderne.
Derfor har Køge Byråd besluttet, at der skal arbejdes videre med
et projekt, der skal beskytte kommunens lavtliggende områder
langs kysten mod oversvømmelse ved stormflod. Projektet bliver
udarbejdet som en kombination af en række tekniske tiltag.
Projektet bliver udarbejdet således, at kysten bliver beskyttet mod
oversvømmelse mod stormflod til et beskyttelsesniveau på mindst
2,80 meter over havets middelstand. Enkelte steder bliver niveauet op til 3,00 meter. Højvandsbeskyttelsen skal være udformet, så
den fortrinsvist er permanent, og således at behovet for beredskab og vedligehold bliver minimalt.
Formålet med kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 1050 er derfor, at sikre muligheden for, at der kan etableres en løsning, der
kan beskytte byområderne langs kysten mod oversvømmelse fra
Køge Bugt i forbindelse med stormflod. Denne løsning skal være
tekniske anlæg i form af en kombination af diger, højvandssluser,
højvandsmure, højvandsskots og mobile løsninger.
Med kommuneplantillægget udlægges følgende nye rammeområder 1T01, 2T03, 3T03 og 13T04. Dele af rammerne 1B01 og
1E03 overføres til 1T01. Dele af rammerne 2E03, 2E06, 2R12,
2R13 og 2T01 overføres til 2T03. Dele af rammerne 3C13, 3C15,
3E03, 3R07 og 3R08 overføres til 3T03. Dele af 13L01 overføres til
13T04.
Området omfatter arealer, der i Kommuneplan 2017 – 2029 er udpeget som
• Områder med landskabelige værdier
• Områder med kulturhistoriske interesser
• Områder med særligt bevaringsværdige kulturmiljøer
• Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
• Nationale geologiske interesseområder
• Øvrige lavbundsarealer
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Figur 1. Eksisterende rammeafgrænsninger og ændringer.
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Figur 2. Eksisterende rammeafgrænsninger og ændringer.
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Figur 3. Eksisterende rammeafgrænsninger og ændringer.
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Figur 4. Eksisterende rammeafgrænsninger og ændringer.

Natura 2000
Store dele områdets nordlige del er omfattet af Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø. Desuden berører
en mindre del af områdets sydlige del Natura 2000-området nr.
149 Tryggevælde Ådal.
Arbejdet med vurderingen af påvirkningerne af Natura 2000-områder indgår i forbindelse med lokalplan 1050 og miljøvurderingen af
planen og projektet. Der er i denne forbindelse udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Som en del af rapporten er der udarbejdet
en konsekvensvurdering, hvor de mulige påvirkninger af Natura
2000-områderne er vurderet.
Bilag IV-arter
Der er kendskab til ynglefund af spidssnudet frø i den nordlige del
af området. Der er fund af både sydflagermus, brunflagermus,
dværgflagermus og troldflagermus i områdets sydlige del. Desuden er der stor sandsynlighed for at stor vandsalamander, spring-
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frø og markfirben kan forekomme sporadisk i området. Det er i
miljøkonsekvensrapporten og konsekvensvurderingen vurderet,
hvordan påvirkninger af bilag IV-arter kan undgås, forebygges,
begrænses eller, hvordan der kan kompenseres for eventuelle negative påvirkninger på bilag IV-arterne.
Museumsloven
Der er i områdets sydlige del tre arealer, der er en del kulturarvsarealer efter museumsloven.
Drikkevandsinteresser
Det meste af området er omfattet af almindelige drikkevandsinteresser, og en mindre del af området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Bestemmelser
Efter vedtagelse af tillæg nr. 2 til Køge Kommuneplan 2017 gælder
følgende bestemmelser for rammeområde 1T01, 2T03, 3T03 og
13T04:
Anvendelse: Teknisk anlæg
Specifik anvendelse: Anlæg til kystbeskyttelse. Kystbeskyttelsesanlæggene kan etableres som en kombination af diger, højvandssluser og højvandsmure, delvist enten højvandsskots eller mobileløsninger.
B %: Etage: Højde: 6,5 meter
Bemærkninger:
Området er omfattet af arealer i henholdsvis by- og landzone.
Arealerne vil ikke ændre zonestatus.
Området friholdes for bebyggelse bortset fra mindre tekniske bygninger og anlæg i tilknytning til områdets anvendelse og drift.
Vedtagelse
Byrådet vedtog den XX at sende forslag til lokalplan 1050 og forslag til kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring fra den dato til
den dato.
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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Bestemmelser
Lokalplan 1050
Køge Dige

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
Lokalplanen skal muliggøre etablering af kystbeskyttelsesanlæg
langs kyststrækningen i Køge Kommune mod oversvømmelse fra
Køge Bugt i forbindelse med stormflod.
§ 1.2
Kystbeskyttelsesanlæggene kan etableres som en kombination af
diger, højvandssluser, højvandsmure med højvandsskot og mobile
løsninger.
§ 1.3
Kystbeskyttelsesanlæggene skal placeres og udformes, så områdets natur, landskabelige, rekreative og kulturhistoriske karakter
sikres mest muligt og eventuel beskadigelse herpå undgås så vidt
muligt.
§ 1.4
Offentlighedens adgang til natur, landskab, rekreative og kulturhistoriske områder skal sikres og understøttes så vidt muligt.

§ 2
Lokalplanområdet og zonestatus

§ 2.1
Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilagene 1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 3.1 og 3.2 og omfatter dele af følgende matrikler 7000a,
24a, 24ae, 24au, 24ar, 24as, 24at, 24h, 24av, 24aæ, 24b, 24c,
24ax, 9e, 1k, 8l, 8k, 7e, 5k, 5æ, 6x, 6h, 6ak, 25a, 26i, 27b, 30f,
30g, 31b, 31c, 31e, 20d, 16d, 23ak, 18f, 15f, 11as, 7000c, 19i,
17ak alle Ølsemagle By; 4t, 4n, 3ez, 2m, 16as, 6g, 50b, 7bi alle
Ølby By, Højelse; 3d, 11xq, 71, 11tø, 69, 7000aq, 20z, 20a, 19a
alle Køge Markjorder; 316, 313c, 279n, 300a, 300a, 313q, 300b,
277, 299b, 299c, 302, 309, 7000i, 7000ab, 7000k alle Køge Bygrunde; 1fb og 7000d begge Billesborg Hgd., Herfølge samt alle
parceller, der efter den dato (den dato matriklerne er fundet) udstykkes fra nævnte ejendomme.
2.2
Lokalplanområdet ligger i både i landzone og i byzone. Der vil ikke
ske ændringer zoneforholdene som følge af lokalplanen.
2.3
Lokalplanområdet er opdelt i tre delområder, som vises på kortbilagene 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 og 3.2.

§3
Områdets anvendelse

§ 3.1
Området må anvendes til tekniske anlæg i form af anlæg til kystbeskyttelse. Kystbeskyttelsesanlæggene kan etableres som hen-
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holdsvis diger, højvandssluser og højvandsmure, som kan kombineres med højvandsskot eller andre mobile løsninger.
§ 3.2
I delområde 1 må kystbeskyttelsesanlæggene etableres som en
kombination af diger, højvandssluser og højvandsmure, som vist
på kortbilag 1.1 og 1.2.
§ 3.3
I delområde 2 må kystbeskyttelsesanlæggene etableres som en
kombination af diger, højvandssluse og højvandsmure, delvist
med enten højvandsskots eller andre mobile løsninger, som vist på
kortbilag 2.1 og 2.2.
§ 3.4
I delområde 3 må kystbeskyttelsesanlæggene etableres som diger
og en højvandssluse, som vist på kortbilag 3.1 og 3.2.
§ 4
Veje, stier og parkering

§ 4.1
Der kan etableres cykelsti på diger på de delstrækninger, som er
vist på korbilag 1.1, 1.2, 2.1 og 3.1. Cykelsti skal etableres med
en bredde på minimum 2,5 meter.

§ 5
Bebyggelsens omfang og
placering

§ 5.1
Der kan etableres et teknikhus ved højvandsslusen, hvor Køge Å
har sit udløb i Køge Havn. Teknikhuset kan have et samlet areal på
op til 5 m2 og en højde på maks. 3 meter.

§ 6
Tekniske anlæg

§ 6.1
I delområde 1 kan der etableres kystbeskyttelsesanlæg i form af
en kombination af digeanlæg, højvandssluser og højvandsmure.
Anlæggenes placering og forløb skal principielt følge den udlagte
linjeføring, som er vist på kortbilag 1.1 og 1.2. Anlæggets placering og samlede arealmæssige udbredelse skal ligge inden for
lokalplanområdets afgrænsning. På den del af linjeføringen, der er
markeret med stiblet linje vurderes det, at det ikke er nødvendigt
at etablere digeanlæg.
Ved henholdsvis Skensved Å og Snogebækken kan der etableres
højvandssluse med en principiel placering, som vist på kortbilag
1.1.
§ 6.2
I delområde 2 kan der etableres kystbeskyttelsesanlæg i form af
en kombination af digeanlæg, højvandssluse og højvandsmure.
Anlæggenes placering og forløb skal følge den principielt udlagte
linjeføring, som er vist på kortbilag 2.1 og 2.2. Anlæggets placering og samlede arealmæssige udbredelse skal ligge inden for
lokalplanområdets afgrænsning. På den del af linjeføringen, der er
markeret med stiblet linje vurderes det, at det ikke er nødvendigt
at etablere digeanlæg.
Højvandsmure kan etableres med huller i muren, som kan lukkes med enten højvandsskot eller andre mobile løsninger. På
højvandsmurene kan der opsættes bænke eller anden form for
byrumsinventar, hvor det findes hensigtsmæssigt ad hensyn til byrummenes udformning og rekreative anvendelse.
Hvor Køge Å har sit udløb i havnen, kan der etableres højvands-
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sluse med en principiel placering, som vist på kortbilag 2.2.
§ 6.3
I delområde 3 kan der etableres kystbeskyttelsesanlæg i form af
diger. Digets placering og forløb skal principielt følge den udlagte
linjeføring, som er vist på kortbilag 3.1. Anlæggets placering og
samlede arealmæssige udbredelse skal ligge inden for lokalplanområdets afgrænsning. På den del af linjeføringen vist på kortbilag
3.1 og 3.2, der er markeret med stiblet linje vurderes det, at det
ikke er nødvendigt at etablere digeanlæg.
Ved Vedskølle Å kan der etableres højvandssluse med en principiel
placering, som vist på kortbilag 3.2.
§ 6.4
Digeanlæg og højvandsmure skal opføres i en højde svarende til
maksimalt kote 3,0 meter.
Kystbeskyttelsesanlæg kan fravige de principielt udlagte linjeføringer ud fra en konkret vurdering af terrænmæssige eller hydrauliske forhold, hensyn til beskyttet natur, eksisterende boliger, virksomheder, ledningsanlæg, rekreative anlæg og trafikale anlæg og
lignende.
Diger skal fremstå som lerdige, som skal integreres i landskabet.
Diger skal tilsås med græs.
Diger kan etableres op af vejkasser eller andre anlæg, hvor det er
muligt.
Grøfter, kanaler, pumper, modtryksventiler og andre tekniske kan
etableres i tilknytning til digeanlæg, når det vurderes nødvendigt
med henblik på at undgå unødvendig opstuvning af vand på digets
inderside.
Højvandssluser skal dimensioneres til et sikringsniveau på minimum kote 2,80 meter.
§ 6.5
Pumper kan bygges ind i havnekajen ved Køge Å. En del af kajen
kan i denne forbindelse hæves op til kote 3.
§7
Digelaug

§ 7.1
Der skal oprettes et digelaug med medlemspligt for samtlige
grundejere inden for et opland af områder, hvor der er en risiko
for at blive oversvømmet, når havvandstanden stiger til 2,8 meter
over det normale niveau. Digelauget skal oprettes senest, når Byrådet kræver det.
§ 7.2
Digelauget skal afholde udgifter i forbindelse med anlæg af diget
samt drift og vedligeholdelse.
§ 7.3
Vedtægter for digelauget og ændringer heri skal godkendes af Byrådet.
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§8
Ophævelse af lokalplan, byplanvedtægt mm.

§ 8.1
Med denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses de dele af følgende lokalplaner for det område, som denne lokalplan omfatter:
Byplanvedtægt nr. 19 Havstokken
Lokalplan 2-29 Erhvervsområdet ved Sun Chemical
Lokalplan 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng
Lokalplan 3-43 Køge Marina og Nordstranden
Lokalplan 3-01 Lystbådehavn
Lokalplan 3-01.1 Lystbådehavn
Lokalplan 3-01.1.2 Lystbådehavn
Lokalplan 3-44 Køge Havn
Lokalplan 3-36 Køge Havn
Lokalplan 3-30 Rammelokalplan for Køge Havn
Lokalplan 1040 Nyt byområde på Søndre Havn SH1 og SH2
Lokalplan 3.16 Søndre Strand
Lokalplan 3.16.1 Fritidsområdet Søndre Strand

§ 9
Lokalplanens
retsvirkninger

§ 9.1
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.
§ 9.2
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.
§ 9.3
Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og
planloven.
§ 9.4
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen.
§ 9.5
Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan en grundejeren i henhold til planlovens § 48 forlange, at området skal overtages af
kommunen, såfremt arealet ikke kan udnyttes på en økonomisk
rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af
de omliggende ejendomme.
§ 9.6
Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan en grundejeren i henhold til planlovens § 49 forlange, at ejendommen skal overtages af
kommunen, såfremt der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme
med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet
af et nedrivningsforbud.
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Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den dd. mm
yyyy

Marie Stærke			
Peter Frost
Borgmester			Kommunaldirektør
Sign.				Sign.

(endelig vedtagelse)
I henhold til § 27 i Lov om Planlægning har Køge Byråd den dd.
mm yyyy vedtaget foranstående lokalplan endeligt.
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