Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 Køge Nord
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Køge Kommuneplan 2017
Tillæg nr. 7
INDLEDNING
Byrådet har vedtaget en revideret udgave af Masterplan for Køge
Nord. For at muligøre realiseringen af den reviderede masterplan,
ændres kommuneplanen med dette kommuneplantillæg således,
at kommuneplanens rammer stemmer overens med disponeringen
af boliger, erhverv og rekreative områder i den reviderede masterplan.
Med den reviderede masterplan byttes der om på rekreative områder og erhvervsområder. Erhvervsområder flyttes med revisionen
til arealer, som i Kommuneplan 2017 udgør en del af et grønt bånd
omkring Køge Nord. På den måde bliver der plads til flere boliger
i forlængelse af Ølsemagle Landsby samt til en ny grøn struktur
i form af en landskabsvold, som skærmer boligerne mod næste
etape af Skandinavisk Transport Center.
Formålet med kommuneplantillæg nr. 7 er at:
•
•

•
•

Afgrænsning af masterplanen fra
2016 og revisionen fra 2019. Kommuneplantillæg nr. 7 omfatter hele
det areal, der er udarbejdet masterplan for i 2016 og muliggør bl.a.
realisering af revisionen.
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bytte om på erhvervsarealer og rekreative arealer og udlægge
et nyt rammeområde til boliger i overensstemmelse med masterplanrevisionen
bytte om på arealer til lager- og transportvirksomheder og
arealer til lettere industri således, at lager- og transportvirksomhed ligger i forlængelse af det eksisterende Skandinavisk
Transport Center, mens lettere industri placeres i det stationsnære område omkring Køge Nord Station
sænke max. højden fra 40 til 20 meter for bygninger i den del
af STC III, som ligger nærmest boligdelen
Give mulighed for etablering af et kvartershus i Ølsemagle
Landsby.

1R03
1E04

1E06

1E05

Eksisterende rammer
Kommuneplan 2017 udlægger et areal på ca. 130 ha i Køge Nord.
Arealerne udlægges til henholdsvis centerformål øst for Ølsemagle
og omkring den nye Køge Nord Station og erhvervsområde ved
Egedesvej og de nye motorvejsramper.

1C02

1BE01

Inden udarbejdelse af kommuneplantillægget er der gennemført
en idéfase, jf. planlovens § 23c, da kommuneplantillægget medfører væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur. I
idéfasen indkaldte Byrådet ideer og forslag m.v. med henblik på
planlægningsarbejdet.

HOVEDSTRUKTUR
1R02

Kapitel 1.5 By- og centersruktur
Rækkefølgeplan
Kommuneplan 2017 opdeler kommunens fremtidige boligudbygning på tre perioder. I Køge Nord er der medtaget arealer omkring
Nordstjernen i perioderne 2017-2020 og 2021-2024.
Med Kommuneplantillæg nr. 7 ændres rækkefølgen således, at det
nye bolig-rammeområde 1B07 kan udvikles tidligere end de arealer, som ligger på den vestlige side af Nordstjernen.

1R03
1E04

1E06

Figur 1.5.1 i Kommuneplan 2017 erstattes med nedenstående figur.

1E05

1R04
13L01

13L01

1B07

1C02

1BE01

1R02

Køge Nord 1

Øverst: Kommuneplan 2017
Nederst: Kommuneplantillæg nr. 7

Køge Nord 2
2020-2021

Campus
2021-2024

Ny figur 1.5.1 Rækkefølgekort
Der byttes om på arealerne i Køge
Nord.
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Fingerplan
Arealerne, som er omfattet af kommuneplantillæg nr. 7, ligger
delvist inden for fingerplanens ydre storbyområdes byområde og
delvist inden for fingerplanens ydre storbyområdes landområde.
I det ydre storbyområde skal kommuneplanlægningen bl.a. sikre,
at byudvikling placeres under hensyntagen til den eksisterende og
besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening, samt at ny byudvikling sikrer sammenhæng
med de eksisterende byområder og en klar grænse mellem by og
land.
Det er Køge Kommunes vurdering, at kommuneplantillæg nr. 7 er i
overensstemmelse med fingerplanen, i og med at tillægget:
• muliggør et større antal boliger ved Køge Nord Station
• giver mulighed for stationsnært erhverv på arealer som i kommuneplan 2017 er udlagt til lager- og transportvirksomhed
• skaber bedre sammenhæng mellem Ølsemagle Landsby og nye
boligområder i Køge Nord.

Skov
Rekreative stiruter
Planlagte rekreative stiruter
Transportstier
Planlagte transportstier
Grøn korridor
Rekreative arealer
Vandløb/kommunegrænse

Ny figur 1.9.1 Grøn hovedstruktur
Der byttes om på arealerne i Køge
Nord. Desuden er stikortet opdateret.
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Kapitel 1.10 Grøn struktur
Kommuneplan 2017 beskriver kommunens grønne hovedstruktur
og fastlægger grønne korridorer og rekreative arealer.
Med Kommuneplantillæg nr. 7 ændres arealudlæg således, at det
grønne bånd omkring Køge Nord ændres til en grøn struktur, som
skærmer boligdelen fra STC III. Stinettet ændres, således at det
stemmer overens med den nye struktur.
Det rekreative udlæg, som udgør Skensved Ådal og stiforbindelsen
mellem Ll. Skensved og kysten, fastholdes og konkretiseres.
Figur 1.9.1 i Kommuneplan 2017 erstattes med figuren på side 6.

PLANTEMAER
Kapitel 2.1 Bolig- og befolkningsudvikling
BoligrummelighedMed Kommuneplantillæg nr. 7 opskrives antallet af planlagte boliger med ca. 500 boliger i Køge Nord som følge
af udlægget af det nye bolig-rammeområde 1B07. Den opskrevne
boligmængde forventes at ligge ud over planperioden. Samtidig
nedjusteres antallet af planlagte boliger i Ølsemagle Landsby, da
en del af landsby-rammeområdet flyttes til rammeområde 1B07.
Figur 2.1.5 i Kommuneplan 2017 erstattes med nedenstående figur.

11
10
Ny figur 2.1.5 Boligrummelighed
Afgrænsningen af område 10 ændres.
Område 11 udvides mod vest.
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Kapitel 2.2 Erhvervskommune med høje ambitioner
Erhvervsrummelighed
Med Kommuneplantillæg nr. 7 ændres fordelingen af ledige erhversarealer. Der byttes om på erhvervsarealer og rekreative
arealer således, at afgrænsningen på STC III-rammeområdet
1E05 ændres. Arealer i forlængelse af STC III nord for Egedesvej,
som i Kommuneplan 2017 er udlagt til lettere industri, udlægges
til lager- og transportvirksomhed. Og arealer inden for det stationsnære område nord for Egedesvej, som i Kommuneplan 2017 er
udlagt til lager- og transportvirksomhed, udlægges til stationsnært
erhvervsområde.
Figurene 2.2.1 og 2.2.2 i Kommuneplan 2017 erstattes med nedenstående figurer.
Transporterhverv

Lettere industri
8.
9.

Område

Areal

Værkstedvej

9.500 m2

Stormøllevej

3.300

m2
m2

B%

Etageareal

50

4.250 m2

50

1.600

m2

50

3.800

m2

10.

Danmarksvej

7.600

11.

Bækgårdsvej II

46.000 m2

50

23.000 m2

12.

Industrivej

5.000 m2

50

2.500 m2

13.

Ll. Skensved Øst

23.000

14.

Køge Nord

29,2 ha

m2

Område

Areal

B%

Etageareal

1.

Køge Nord

67,3 ha

50

336.500 m2

2.

Bjæverskov Vest

50 ha

50

250.000 m2

3.

Køge Havn
(40 ha og 23 ha)

63 ha

70

440.000 m2

Kontor- og serviceerhverv

m2

50

11.500

50

146.000 m2

Område

Areal

B%

Etageareal

4.

Køge Nord Station

12 ha

150/130

172.000 m2

5.

Køge Kyst

8 ha

130/155/180

128.000 m2

6.

Køge Idrætspark

4 ha

30

24.000 m2

7.

Bellingeparken

9 ha

50

45.000 m2

1

14
4

Øverst: Ny figur 2.2.1 Ledige erhvervsarealer fordelt på fag.

Nederst: Ny figur 2.2.2 Erhvervsområder. Der byttes om på arealerne i Køge Nord.

6

Kapitel 2.7 Støj
Støjkonsekvens- og transformationsområder
Planloven er i 2016 blevet ændret for i højere grad at sikre gode
rammer for erhvervsudvikling og vækst i Danmark. I loven lægges
der nu større vægt på hensynet til produktionsvirksomhederne i
planlægningen, herunder transport- og logistikvirksomheder. Formålet er at undgå potentielle miljøkonflikter f.eks. i forbindelse
med byudviklingsinteresser, som potentielt kan lægge pres på de
eksisterende virksomheder. Køge Kommune vedtager i indeværende år et tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017, som fastlægger
de erhvervsområder omkring hvilke, der udpeges konsekvenszoner. Dette drejer sig bl.a. om det samlede erhvervsområde til
transport- og logistikerhverv i det eksisterende STC, svarende til
kommuneplanens rammeområde 2E01. På baggrund af konkret
vurdering med udgangspunkt i støjmålinger fra eksisterende virksomheder, fastsættes konsekvenszonen til 300 m. Boligområdet
1E07 udlægges i en afstand på ca. 350 m fra de eksisterende virksomheder i Skandinavisk Transportcenter.
Derudover udpeges arealet til virksomheden CP Kelco (inkl. en
kommuneplanlagt udvidelsesmulighed), svarende til kommuneplanens rammeområde 9B03 med en konsekvenszone. Kommuneplantillæg nr. 7 udlægger arealer til lager- og transportvirksomhed
inden for konsekvenszonen af CP Kelco. Boligområdet 1E07 udlægges i en afstand af 750-900 m fra den kommuneplanlagte udvidelsesmulighed.
Der udlægges ikke konsekvenszone omkring rammeområderne
1E04 og 1E05. I stedet udlægger kommuneplantillæg nr. 7 et areal
til afværgeforanstaltning i form af støjvold i op til 18 m højde som
afskærmning af bolig-delen.
Kapitel 2.12 Klimatilpasning
Køge Kommunes strategi og handlingsplan for klimatilpasning er
beskrevet i Kommuneplan 2017 Kapitel 2.12 Klimatilpasning.
Kommuneplan 2017 udpeger områder med potentiel risiko for
oversvømmelse. I Køge Nord er udpeget flere terrænmæssige
lavninger med potentiel risiko for oversvømmelse ved skybrud. I
forbindelse med lokalplanlægning skal disse undersøges nærmere
i forhold til konkret beslutning om arealernes anvendelse.
På et overordnet niveau er dette belyst i forbindelse med masterplanerne for Køge Nord.
I forbindelse med lokalplanlægning af boligområdet, skal der således reserveres areal til håndtering af overfladevand med udgangspunkt i principperne fra den revidere masterplan for Køge Nord.
For at kunne håndtere større regnmængder og undgå skader
på fast ejendom i disse situationer, skal der tilrettelægges et skybrudssikret regnvandshåndteringssystem, der muliggør naturlig afstrømning af regn- og overfladevandets naturlige strømningsveje,
og ledes til Snogebækken.
De lokale LAR løsninger skal derfor også være forbundet hydraulisk
med det øvrige regnvandshåndteringssystem via overløb i terræn
eller lignende, så der ikke sker skader ved skybrud og
ekstremregn. For samtidig at kunne tilbageholde vand lokalt i området under skybrud og ekstremregn er det nødvendigt at udnytte
både de grønne områder og veje og parkeringsarealer til opmagasinering og kontrolleret afledning.

7

nkt nr. 1

I stationsområdet er et vandhånterings- og skybrudssystem under
etablering. Dette afleder ligeledes til Snogebækken.
Skybrudsvand fra ehvervsområdet syd for Egedesvej forsinkes lokalt før det ledes gennem i et vandhåndteringssystem i forbindelse
med Egedesvej, før det ledes til Skensved Å. Skybrudsvand fra
erhvervsområderne nord Egedesvej ledes til Skensved ådal.
Kystnærhedszonen
Størstedelen af Køge Nord-området ligger inden for kystnærhedszonen, og den visuelle påvirkning af kysten er belyst ved visualiseringer i forbindelse med lokalplanerne 1048 og 1084, som muliggør bygninger på op til 30 meter i henholdsvis stationsområdet og
STC III. Se visualiseringer nederst på siden.
På baggrund af visualiseringerne, og da arealerne mellem Køge
Nord-området og kysten er tæt bebyggede, er det Køge Kommunes vurdering, at realisering af mulighederne i kommuneplantillæg
nr. 7 ikke vil påvirke kysten væsentligt.
Der er desuden i forbindelse med miljøvurdering af kommuneplantillægget foretaget visualiseringer, som belyser effekten af 40
meter høje bygninger i den del af STC III, som ligger nærmest boligdelen. På baggrund af visualiseringerne sænkes max. højden fra
40 meter til 30 meter for arealer vest for højpændingsledningen
og 20 meter for arealer øst for højspændingsledningen (nærmest
boligdelen).

BESKYTTELSESINTERESSER
Kapitel 3.3 Kulturarv
Fredede gravhøje
Der ligger fire fredede gravhøje helt eller delvist i Køge Nordområdet. Naturbeskyttelseslovens fastlægger en beskyttelseslinje
på 100 meter omkring beskyttede fortidsminder. Inden for bebyggelseslinjen må der ikke foretages tilstandsændringer, f.eks.
tilplantninger eller ændringer i terrænet. Kommunen kan i særlige
tilfælde dispensere fra fortidsmindebeskyttelseslinjen.
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Visualiseringspunkter

Visualiseringspunkter
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Beplantning +19,3 m
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Beskyttelseslinjen omkring den nordligste gravhøj omfatter arealer
inden for rammeområde 1R03 (Skensved Ådal) samt ca. 1.000 m2
i STC III. Det kræver dispensation fra beskyttelseslinjen at etablere
anlæg til vandhåndtering og stier i ådalen.
Beskyttelseslinjen omkring gravhøjen syd for Egedesvej omfatter
arealer, som med kommuneplantillæg nr. 7 udlægges til erhvervsrammeområde 1E05. Arealerne kan ikke anvendes til erhvervsbebyggelse, men kan indgå som ubefæstet areal ved fordeling af
arealer ift. vandhåndtering.
ϭ
Ϯ
Beskyttelseslinjen
omkring gravhøjen nord for Ølsemagle Landsby
fastholdes
ϯ med kommuneplantillæg nr. 7 i landzone.
Beskyttelseslinjen omkring den sydligste gravhøj omfatter arealer inden for rammeområde 1R03 (Skovbælte ved Ølsemagle
ϰ
Landsby). Gravhøjen
er først registreret i 2019, og der er etableret
ϵ
regnvandsbassin
inden for beskyttelseslinjen.
Beskyttede diger
ϴ
ϭ
Der findes flere
Ϯ beskyttede diger inden for kommuneplantillæggets
afgrænsning. Jf. Museumsloven må der ikke foretages ændringer i
ϯ
digerne. Kommunen
kan dog give dispensation til mindre indgreb,
f.eks. gennembrud til gennemkørsel. Der skal fastsættes bestemmelse om bevaring af digerne i lokalplanlægningen.

ϱ
ϲ

sŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƉƵŶŬƚĞƌ
ϱ
ϲ

ŬƚŶƌ͘ϳ

ŬƚŶƌ͘ϴ

ϭ͕ϵŵ

ϬŵĞƚĞƌ

ϭ͕ϵŵ

ϵ

ϰ

Arkæologi
Museum Sydøstdanmark har foretaget en arkivalsk kontrol af
ϴ
området nord for Ølsemagle Landsby. Topografisk er arealerne
velegnede til bebyggelser fra forhistorisk tid, og det anses for
meget sandsynligt, at der findes væsentlige skjulte fortidsminder
ϳ
på arealerne. Forundersøgelser og udgravninger i området har
tidligere vist omfattende spor efter bebyggelser i forhistorisk tid.
Museet foretager derfor arkæologiske forundersøgelser forud for
anlægsarbejde.
Ølsemagle Landsby
Kommuneplan 2017 udpeger Ølsemagle Landsby som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø og fastlægger, at lokalplanlægning for
landsbyen skal indeholde bevaringsbestemmelser på by- og byg-ϳ
ningsniveau. Ølsemagle Landsby ligger inden for det stationsnære
område omkring Køge Nord Station, og som en naturlig følge af
den stationsnære beliggenhed er der i 2017 vedtaget en lokalplan,
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som giver mulighed for udvikling af landsbyen med nye boliger. Lokalplanen indeholder ikke bevaringsbestemmelser på bygningsniveau, men fastholder landsbyens struktur. Den oprindelige struktur
med stjerneudstykning omkring landsbyen er med tiden nedbrudt
af gennemskærende infrastruktur og byudvikling.
Kirkeomgivelse
Dele af arealerne inden for Kommuneplantillæg nr. 7 ligger inden
for kirkeomgivelsen omkring Ølsemagle Kirke. Arealerne består i
dag af fredskov, landområde og erhvervs-rammeområde 1E05, inden for hvilket der er mulighed for lager- og transportvirksomhed i
op til 40 meters højde.
Med kommuneplantillæg nr. 7 ændres rammerne således, at der i
kirkeomgivelserne nord for Ølsemagle Kirke, hvor der i dag er mulighed for erhverv i op til 40 meters højde i stedet bliver mulighed
for boligformål i op til 8,5 meters højde. Ændringen har således en
positiv betydning for kirkeomgivelserne.
Kirkebyggelinje
Kommuneplantillægget udlægger areal til centerområde på arealerne øst for Ølsemagle landsby med boliger i op til 8,5 meters
højde indenfor kirkebyggelinjen. Der indarbejdes en sigtelinje fra
Køge Nord Station til kirketårnet i lokalplanlægningen.
Kapitel 3.4 Biologiske interesser
Bilag 4-arter
Der er registreret bilag 4-arter, primært padder, inden for kommuneplantillæggets afgrænsning. Tillægget ligger desuden inden for
fokusområde for spidssnudet frø, stor vandsalamander og flagermus.
Køge Kommunes virkemiddelkatalog for lokalplanlægning med fokus på bilag 4-arter beskriver indsatser i lokalplanlægningen, som
kan opretholde og forbedre forholdene for flagermus, padder og
firben. Indsatser fra virkemiddelkataloget skal indarbejdes i den
fremtidige lokalplanlægning.
Arealer inden for kommuneplantillægget består i dag primært af
dyrkede arealer med relativt få § 3-vandhuller, levende hegn og
krat, hvorfor størstedelen af arealerne er fattige på egnede levesteder for bilag 4-arter. I takt med udvikling af Køge Nord-området
vil der opstå en mere divers natur med flere egnede levesteder i
form af beplantningsbælter, skov, regnvandshåndtering i grøfter og
naturlige lavninger, fælles friarealer mv. Der skal i lokalplanlægningen sikres ledelinjer mellem de nye grønne områder.
Natura 2000
Lokalplanområdet ligger ca. 1,5 km fra nærmeste Natura
2000-område (Ølsemagle Strand og Staunings Ø). Udpegningsgrundlaget er naturtyper, først og fremmest den prioriterede naturtype strandeng, men også lagune og vadeflader.
I forbindelse med omdannelsen af landbrugsjord til bebygget jord
vil udledningen af fosfor til Natura 2000-området øges via Skensved Å. Med omdannelse af landbrugsarealer til by vurderes kvælstofudvaskning at falde, mens vurderingen er at fosforudledningen
vil ligge i samme niveau. I forbindelse med udledningstilladelserne
vil der blive stillet krav til reduktion af fosfor i regnvand svarende
til BAT krav.
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Kapitel 3.7 Grundvandsinteresser
Grundvandsbeskyttelse
Hele Køge Nord-området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser (OSD), og en stor del af området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Køge Kommune har i 2014 i forbindelse med udlæg af arealer til
lager- og transportvirksomhed i kommuneplantillæg nr. 5 til kommuneplan 2013 udarbejdet en OSD-redegørelse for hele kommunen.
I 2018 har Staten genberegnet grundvandskortlægningen hvilket
resulterede i, at der blev udpeget flere arealer i Køge Nord som
NFI. I grundvandskortlægningen fra 2018 er sårbarhed for området udpeget til stor sårbarhed og nogen sårbarhed. Den tidligere
udpegning af NFI stemmer nogenlunde overens med udpegningen
af stor sårbarhed i grundvandskortlægningen fra 2018. Den tidligere udpegning af NFI danner udgangspunkt for, hvor der ikke må
ske nedsivning jf. OSD-redegørelsen fra 2014, hvilket videreføres i
planlægningen.
Grundvandskortlægningen fra 2018, danner baggrund for kommunens kommende indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse.
Den statslige grundvandskortlægning fra 2018 viser, at der ikke
sker grundvandsdannelse i den nordlige del af Køge Nord (nord
for Egedesvej), mens der sker grundvandsdannelse i den sydlige
del af Køge Nord. Køge Nord ligger indenfor det beregnede indvindingsopland til Vandværket Lyngen. Den væsentligste grundvandsdannelse til Vandværket Lyngen, finder dog sted udenfor Køge
Nord-området.

Boringsnære beskyttelseszoner

Figur 3.7.1 Grundvandsinteresser
Udpegningerne er først endeligt
vedtaget efter vedtagelsen af Kommuneplan 2017.

Særlige drikkevandsinteresser
Følsomme indvindingsområder
Vandboringer

11

Køge Kommunes vurdering af grundvandsdannende forhold ved
ændret arealanvendelse indenfor byudviklingsområdet
Køge Kommune vurderer, at byudvikling i Køge Nord med den
ændrede arealanvendelse, som følger af kommuneplantillæg nr. 7,
kan ske med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet,
samtidigt med, at der kan opretholdes 0-balance for grundvandsdannelsen.
I lokalplanlægningen skal der stilles krav om, at alle arealer, hvorpå der færdes køretøjer, herunder parkeringsarealer, skal udformes med en belægning, som forhindrer nedsivning til grundvandet
således, at de befæstede arealer ikke kan medføre, at der ledes
grundvandsforurenende stoffer til omgivelserne.
Tagvand skal nedsives således, at der nedsives ekstra vand for at
kompensere for den mindre nedsivning fra ubefæstede arealer,
som følger af udbygningen. Forøget befæstelsesgrad i Køge Nordområdet på grund af arealer til parkering m.v., vurderes derfor
ikke at have nogen væsentlig indflydelse på grundvandsdannelsen
i indvindingsoplandene.
I lokalplanlægningen skal der fastlægges forhold mellem det areal,
der bebygges, og derfor giver tagvand til nedsivning, og det areal,
der anvendes til pladser og veje med tætte belægninger, som
forhindrer grundvandsdannelse. På den måde sikres nedsivning
af rigelige mængder tagvand således, at der kompenseres fuldt
for den grundvandsdannelse, der forsvinder ved befæstigelse af
området.
Anvendelse af bly, kobber eller zink i bygningers inddækning, tagrender og facader skal forhindres i lokalplanlægningen således, at
nedsivning af tagvand ikke udgør en forureningsrisiko.
Udendørs oplag af grundvandstruende materialer skal forhindres i
lokalplanlægningen.
Køge Kommunes vurdering af fare for forurening af grundvand i
forhold lager- og transportvirksomhed
Ved statens nye grundvandskortlægning fra 2018, er en større
del af Køge Nord-området nu omfattet af NFI end tidligere. Det betyder, at arealer til lager- og transportvirksomhed nu ligger indenfor det udpegede nitratfølsomme indvindingsområde.
Den statslige udpegning af NFI fra 2018 rummer både de områder,
som har stor sårbarhed og nogen sårbarhed. De rammeområder,
som med kommuneplantillæg nr. 7 udlægges til lager- og transportvirksomhed ligger udenfor områder udpeget med stor sårbarhed.
Den forslåede ændrede anvendelse betyder, at der flyttes på arealerne til transport- og lagervirksomhed lokalt i Køge Nord-området.
Køge Kommune vurderer, at dette kan ske uden væsentlige ændringer af risiko for forurening af grundvandet. Dertil reduceres
det samlede udlæg til lager- og transportvirksomhed i forhold til
gældende planlægning. I stedet forøges udlægget til boliger samt
erhvervsvirksomheder, hvilke vurderes ikke at medføre risiko for
forurening af grundvandet.
For lager- og transportvirksomhederne vurderes de gældende
reguleringsmuligheder samt skærpede krav i forbindelse med
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etablering og drift for tilstrækkelige som sikring mod grundvandsforurening i normalsituationer. Kun ved brand vurderes det,
at der skal planlægges særlig foranstaltninger. Dette indarbejdes i
Køge Kommunes beredskabsplan.
Kapitel 3.9 Skovrejsning
Kommuneplan 2017 udpeger størstedelen af Køge Nord-området
som område med skovrejsning uønsket. Der findes dog flere eksisterende fredsskove i området og Kommuneplantillæg nr. 7 udlægger arealer til ny skov i sammenhæng med eksisterende skov,
som en del masterplanens vision for en skovby i Køge Nord. Med
kommuneplantillæg nr. 7 overføres Køge Nord derfor til neutralt
område.
Figur 3.9.1 i Kommuneplan 2017 erstattes med nedenstående figur.

Ny Figur 3.9.1
Skovrejsning uønsket ændres til
neutral.

Eksisterende skov
Skovrejsningsområde
Skovrejsning uønsket

Forhold til anden lovgivning
Fredskov
Mellem Ølsemagle landsby og Køge Nord Station ligger en eksisterende Fredskov. I forbindelse med lokalplanlægning skal der søges
om reduktion af skovbyggelinjen, før boligområdet øst for landsbyen kan realiseres. Tilsvarende gør sig gældende for fredskoven
og boligområdet syd for Ølsemagle kirkevej.
Etablering af en ny fordelingsvej fra stationen til boligområdet
kræver dispensation fra skovloven for et mindre skovareal.
§ 3-beskyttelse
Der findes en § 3-beskyttede sø og 6 vandhuller indenfor Køge
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Nord området.
Søer og vandhuller er med undtagelse af ét vandhul placeret i
områder, der udlægges til rekreative områder. Disse indarbejdes i
forbindelse med lokalplanlægning.
Å-beskyttelse.
Byudviklingsområdet afgrænses mod nord af åbeskyttelseslinjen
for Skensved Å. Der er ingen åbeskyttelselseslinje for Snogenbækken. Se også afsnittet Regnvandshåndtering (overfladevand).
Miljøvurdering
Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven, og der skal ifølge § 8 stk.
2 gennemføres en miljøvurdering efter kommunens afgørelse om
miljøvurderingspligt jf. § 10.
På baggrund af screening er der gennemført en miljøvurdering
af følgende parametre:
•
•

•

•

•

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna - Påvirkning af den
biologiske mangfoldighed vurderes i forbindelse med reduktion
af åbent land.
Befolkningen og menneskers sundhed - Påvirkning af befolkningens adgang til rekreative områder og åbent land vurderes
i forbindelse med reduktion af rekreative områder og åbent
land. Påvirkning af befolkningen i forhold til øget støj og trafik
vurderes i forbindelse med et nyt boligområde samt ændret
anvendelse fra lettere industri til lager- og transportvirksomhed.
Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv - Påvirkning af
kulturarv vurderes i forbindelse med et nyt boligområde og
udvidelse af erhvervsområde omkring to fredede fortidsminder
og inden for kirkebyggelinje og værdifuldt kulturmiljø.
Luft og klima - Påvirkning af klimaet lokalt i forhold til overfladevand og klimatilpasning i forbindelse med et nyt boligområde med øget bebygget/befæstet areal samt et nyt rekreativt
område med mulighed for håndtering af regnvand. Påvirkning
af luftkvaliteten i forbindelse med ændret anvendelse fra lettere industri til lager- og transportvirksomhed.
Landskab - Påvirkning af landskabet og den visuelle opfattelse
af området i forbindelse med ændringen af rekreative områder
og landområde til erhvervsområde og boligområde og ændringen af erhvervsområde til boligområde. Påvirkning af landskabet og den visuelle opfattelse af området samt to fredede
fortidsminder i forbindelse med et nyt rekreativt område med
mulighed for anlæg til håndtering af regnvand, skov og støjvold. Påvirkning af den visuelle opfattelse af området i forbindelse med ombytning af områder til lettere industri og lagerog transportvirksomhed.

Det ikke-tekniske resumé fra miljørapporten fremgår bagerst i
kommuneplantillægget.
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RAMMER
I medfør af Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af
16. april 2018, gælder følgende for ændringer for rammeområder i
Køge Nord ved vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7.
1B07
Ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 flyttes arealer, som i kommuneplan 2017 ligger inden for rammeområderne 1BE01, 1E05
og 13L01, til et nyt rammeområde 1B07, for hvilket der vil gælde
nedenstående bestemmelser:
Bestemmelser for kommuneplanramme 1B07
Navn:

Boliger i Køge Nord

Anvendelse:

Boligområde

Specifik anvendelse:

Tæt-lav boliger

B%:

30/40

Etager:

2/min. 2 etager

Højde:

8,5/8,5

Bemærkninger:

•
•
•

Inden for kirkebyggelinjen må der
ikke bygges højere end 8,5 meter.
Ved lokalplanlægning skal dele af
rammeområdet overføres til byzone.
Parkeringsnorm: mindst 1 p-plads pr.
bolig, max. 1,5 p-plads pr. bolig.

1BE01
Ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 ændres afgrænsningen af
rammeområde 1BE01 således, at arealer, som i kommuneplan
2017 ligger inden for rammeområde 1BE01, flyttes til rammeområderne 1B07 og 1C02.
Ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 ændres bestemmelsen om
specifik anvendelse for rammeområde 1BE01, for hvilket der vil
gælde nedenstående bestemmelser:
Bestemmelser for kommuneplanramme 1BE01
Navn:

Ølsemagle Landsby

Anvendelse:

Ølsemagle By

Specifik anvendelse:

Boligformål og mindre kontorerhverv
samt offentlige formål i form af kultur- og
fritidstilbud samt fællesfaciliteter som
f.eks. café, folkekøkken, kreative værksteder og lignende i den nordøstlige del.
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B%:

30/40

Etager:

2/min. 2 etager

Højde:

8,5/8,5

Bemærkninger:

•

En lokalplan skal fastsætte bestemmelser for bevaring af bymiljø.

1C02
Ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 ændres afgrænsningen af
rammeområde 1C02 således, at arealer, som i kommuneplan 2017
ligger inden for rammeområde 1BE01 og 13L01, flyttes til rammeområde 1C02.
1E04
Ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 ændres afgrænsningen af
rammeområde 1E04 således, at arealer, som i kommuneplan 2017
ligger inden for rammeområde 1E04, flyttes til rammeområde
1E06.
Ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 ændres bestemmelsen om
specifik anvendelse for rammeområde 1E04, for hvilket der vil
gælde nedenstående bestemmelser:
Bestemmelser for kommuneplanramme 1E04
Navn:

Skensved Ådal Vest

Anvendelse:

Erhvervsområde

Specifik anvendelse:

Erhverv i form af lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med
et betydeligt transportbehov samt administration knyttet til den enkelte virksomhed.

B%:

50

Højde:

15

Bemærkninger:

•

•

•
•
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Der kan i forbindelse med transport- og distributionsvirksomheder
med mere end 30.000 etagemeter
etableres kontorlokaler med mere
end 1.500 etagemeter til egen administration.
Den nye bebyggelses visuelle påvirkning af Skensved Ådal skal belyses
ved udarbejdelse af en detaljeret lokalplan.
Ved lokalplanlægning skal det sikres,
at området får en grøn karakter mod
Skensved Ådal.
Parkeringsnorm: maksimalt 1 p-plads
pr. 50 m2.

Særlige bestemmelser (OSD/FI):
I forbindelse med lokalplanlægning skal
det sikres, at:
• Alle arealer hvorpå der færdes med
køretøjer, skal befæstes med tæt
belægning, således at der ikke kan
forekomme direkte nedsivning til
grundvandet fra f.eks. vej- og parkeringsarealer. Med tæt belægning,
menes asfalt (ikke knust asfalt), med
en tykkelse som er beregnet til tung
trafik.
• For at sikre vandbalance i området,
skal tagvand nedsives, og der skal
fastsættes et forhold mellem befæstede arealer, bebyggede arealer
(tagflader) og arealer til regnbede.
• Nedsivning af overfladevand langs
render af parkeringsarealer og veje
forhindres, f.eks ved at forsyne disse
med kant.
• Der ikke anvendes bly, kobber og zink
i bygningers inddækning, tagrender
og facader.
• Udendørs oplag af grundvandstruende materialer ikke finder sted.
1E05
Ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 ændres afgrænsningen af
rammeområde 1E05 således, at arealer, som i kommuneplan 2017
ligger inden for rammeområde 1R03 flyttes til rammeområde
1E05. Samtidigt flyttes arealer, som i kommuneplan 2017 ligger
inden for rammeområde 1E05, til et nyt rammeområde 1R04.
Ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 ændres bestemmelsen om
højde samt bemærkningerne for rammeområde 1E05, for hvilket
der vil gælde nedenstående bestemmelser:
Bestemmelser for kommuneplanramme 1E05
Navn:

Egedesvej

Anvendelse:

Erhvervsområde

Specifik anvendelse:

Erhverv i form af lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med
et betydeligt transportbehov samt administration knyttet til den enkelte virksomhed.

B%:

50

Højde:

20 for arealer øst for højspændingsledningen/30 for arealer vest for højspændingsledningen.
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Bemærkninger:

•

•
•
•

•

Der kan i forbindelse med transport- og distributionsvirksomheder
med mere end 30.000 etagemeter
etableres kontorlokaler med mere
end 1.500 etagemeter til egen administration.
Parkeringsnorm: maksimalt 1 p-plads
pr. 50 m2.
Inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen må der ikke foretages tilstandsændringer.
I forbindelse med lokalplanlægning
skal det sikres, at etablering af virksomhed på arealet syd for Kapelvej
og øst for højspændinsledningen ikke
medfører støjgener for boligerne i
den sydlige del af rammeområde
1B07.
Ved lokalplanlægning skal dele af
rammeområdet overføres til byzone.

Særlige bestemmelser (OSD/FI):
I forbindelse med lokalplanlægning skal
det sikres, at:
• Alle arealer hvorpå der færdes med
køretøjer, skal befæstes med tæt
belægning, således at der ikke kan
forekomme direkte nedsivning til
grundvandet fra f.eks. vej- og parkeringsarealer. Med tæt belægning,
menes asfalt (ikke knust asfalt), med
en tykkelse som er beregnet til tung
trafik.
• For at sikre 0-balance for grundvandsdannelsen i området, skal tagvand nedsives, og der skal fastsættes
et forhold mellem befæstede arealer,
bebyggede arealer (tagflader) og
arealer til regnbede.
• Nedsivning af overfladevand langs
render af parkeringsarealer og veje
forhindres, f.eks. ved at forsyne disse
med kant.
• Der ikke anvendes bly, kobber og zink
i bygningers inddækning, tagrender
og facader.
• Udendørs oplag af grundvandstruende materialer ikke finder sted.
1E06
Ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 ændres afgrænsningen af
rammeområde 1E06 således, at arealer, som i kommuneplan 2017
ligger inden for rammeområde 1E04 flyttes til rammeområde
1E06.
Ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 ændres bestemmelserne om
anvendelse og højde for rammeområde 1E06, for hvilket der vil
gælde nedenstående bestemmelser:
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Bestemmelser for kommuneplanramme 1E06
Navn:

Skensved Ådal Øst

Anvendelse:

Stationsnært erhvervsområde

Specifik anvendelse:

Lettere industri. Virksomheder inden for
design og fremstilling af f.eks. fødevarer,
medico og cleantech samt administration.

Højde:

30 for arealer i forlængelse af centerområdet i syd/15 for øvrige arealer.

Bemærkninger:

•

•
•
•

Den nye bebyggelses visuelle påvirkning af Skensved Ådal skal belyses
ved udarbejdelse af en detaljeret lokalplan.
Ved lokalplanlægning skal det sikres,
at området får en grøn karakter mod
Skensved Ådal.
Parkeringsnorm: maksimalt 1 p-plads
pr. 50 m2.
Der kan planlægges for kontorbyggeri med mere end 1.500 etagemeter
i det stationsnære område (uden for
det stationsnære kerneområde) under forudsætning af, at der redegøres
for supplerende virkelmidler med
henblik på at sikre trafikale effekter
svarende til i det stationsnære kerneområde, f.eks. begrænset udbud af
p-pladser eller forskellige former for
mobillity management.

Særlige bestemmelser (OSD/FI):
I forbindelse med lokalplanlægning skal
det sikres, at:
• Alle arealer hvorpå der færdes med
køretøjer, skal befæstes med tæt
belægning, således at der ikke kan
forekomme direkte nedsivning til
grundvandet fra f.eks. vej- og parkeringsarealer. Med tæt belægning,
menes asfalt (ikke knust asfalt), med
en tykkelse som er beregnet til tung
trafik.
• For at sikre vandbalance i området,
skal tagvand nedsives, og der skal
fastsættes et forhold mellem befæstede arealer, bebyggede arealer
(tagflader) og arealer til regnbede.
• Nedsivning af overfladevand langs
render af parkeringsarealer og veje
forhindres, f.eks. ved at forsyne disse
med kant.
• Der ikke anvendes bly, kobber og zink
i bygningers inddækning, tagrender
og facader.
• Udendørs oplag af grundvandstruende materialer ikke finder sted.
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1R02
Der sker ingen ændringer af rammeområdet.
1R03
Ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 ændres afgrænsningen af
rammeområde 1R03 således, at arealer, som i kommuneplan 2017
ligger inden for rammeområde 1R03 flyttes til rammeområde 1E05
og et nyt rammeområde 1R04.
Ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 ændres navnet for rammeområde 1R03 til Skensved Ådal.
1R04
Ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 flyttes arealer, som i kommuneplan 2017 ligger inden for rammeområderne 1E05, 1R03 og
13L01, til et nyt rammeområde 1R04, for hvilket der vil gælde nedenstående bestemmelser:
Bestemmelser for kommuneplanramme 1R04
Navn:

Grønt område i Køge Nord

Anvendelse:

Rekreativt område

Specifik anvendelse:

Grønt område. Anlæg til håndtering af
regnvand, skov samt støjvold. Rekreative
fritidsformål som udendørs idrætsfaciliteter kan indpasses i området.

Bemærkninger:

•

•

Der må kun etableres fritidsformål
på den østlige del af støjvolden, hvor
miljøstyrelsens vejlednede støjgrænser kan overholdes.
Ved lokalplanlægning skal dele af
rammeområdet overføres til byzone.

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.
Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget som forslag af Køge Byråd den 24. marts 2020
Marie Stærke
Peter Frost
Borgmester			Kommunaldirektør
Sign.				Sign.
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1R03
1E04

1E06

1E05

1C02

1BE01

1R02

B - Boligområde
BE - Blandet bolig- og erhvervsområde
C - Centerområde
Lokalcenter
E - Erhvervsområde
R - Rekreativt område
L - Åbent land
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Gældende rammer (kommuneplan
2017)

1R03
1E04

1E06

1E05

1R04
13L01

13L01

1B07

1C02

1BE01

1R02

B - Boligområde
BE - Blandet bolig- og erhvervsområde
C - Centerområde
Lokalcenter
E - Erhvervsområde
R - Rekreativt område
L - Åbent land
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Nye rammer (kommuneplantillæg
nr. 7)

8

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN FOR KØGE NORD

2

Ikke-teknisk resumé

Ifølge miljøvurderingsloven, skal miljørapporten indeholde et ikke-teknisk resumé, hvor miljøvurderingens konklusioner opsummeres.

2.1

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan

Køge Kommune har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 7, som fastlægger rammerne for områdets udvikling og anvendelse vest for den nye Køge
Nord Station. Med forslaget opdeles området med kommuneplanrammer, som
fastlægger den overordnede anvendelse af arealerne til erhverv, bolig, blandet
bolig/erhverv og centerområde samt landområde og rekreative områder (se Figur 2-1).
I den centrale del af området udlægges et nyt boligområde, som skal anvendes
til tæt-lav boligbebyggelse. Vest for boligområdet udlægges et erhvervsområde
til lager- og transportvirksomheder og mellem de to områder udlægges et langstrakt område til rekreative formål. Formålet med udlægget af dette område er
at give mulighed for en støjvold mellem erhvervs- og boligområdet med tilhørende landskab.

Figur 2-1

Eksisterende rammeområder (tv.) og rammeområder i Kommuneplantillæg
nr. 7 (th.). (Køge Kommune)

Herudover, er udarbejdet et forslag til Lokalplan 1088 for STC III – del 2 (se Figur 2-2). Lokalplanen fastlægger bestemmelser for del to af den tredje etape af
Skandinavisk Transport Center (STC), beliggende nord for Egedesvej. Lokalplanen giver mulighed for erhverv i form af større lager- og transportvirksomhed og
fremstillingsvirksomhed med en bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal bygningshøjde på 15 meter.
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Figur 2-2

2.2

9

Afgrænsning af forslag til Lokalplan 1088. (Køge Kommune)

0-alternativet

0-alternativet udgør den situation, der ville foreligge, hvis planforslagene ikke
vedtages og det er denne situation, som sammenlignes med de to planer, for at
vurdere påvirkningen.
Hvis forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 ikke vedtages, vil det være de nuværende rammer og retningslinjer i Køge Kommuneplan 2017, som er gældende.
Det vil sige, at der kan forventes en udvikling inden for planområdet, som svarer
til en udnyttelse af eksisterende eller kommende lokalplaner inden for de eksisterende kommuneplanrammer.
Hvis forslag til Lokalplan 1088 ikke vedtages, vil det være den nuværende Lokalplan 1046, som er gældende. Da denne lokalplan ikke er byggeretsgivende, men
udelukkende angiver rammerne for efterfølgende lokalplaner, betyder det, at
området ikke vil kunne bebygges uden yderligere lokalplanlægning.

2.3

Vurdering af miljøpåvirkningerne

I miljøvurderingen er det indledningsvist vurderet, hvilke miljøforhold, som kan
blive påvirket af de to planforslag. Det drejer sig om den biologiske mangfoldighed, befolkningen (herunder støjpåvirkning), kulturhistoriske interesser, luft og
klima samt landskabet.

2.3.1 Biologisk mangfoldighed
Når man undersøger, hvordan den biologiske mangfoldighed påvirkes i et område, ser man blandt andet på områdets mulighed for at udvikle sig til natur (til
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gavn for dyre- og plantearter), størrelsen, kvaliteten og sammenhængen mellem
øvrige naturområder.

Kommuneplantillæg
Størrelsen af de åbne landområder bliver mindre, hvilket kan have en negativ
påvirkning på den biologiske mangfoldighed. Dog bliver der lavet et centralt område med bebyggelse, rekreative områder, landområder og ubebyggede landarealer, som potentielt vil kunne fungere som et samlet grønt område. Dette kan
være til gavn for den biologiske mangfoldighed ved blandt andet at øge sammenhængen mellem områderne, der før har været mere adskilte af et erhvervsområde. Det vurderes ikke, at området omkring jernbanen vil udvikle sig til
gavn for den biologiske mangfoldighed, da området er isoleret grundet jernbanen.
Det rekreative område nord for Ølsemagle vil kunne fungere som spredningskorridor til søer og vandhuller vest for Ølsemagle.
En del områder overgår enten fra langbrugsarealer til erhvervs- eller boligområder. Derved bortfalder mulighederne for, at områderne kan bruges til urørt natur, men i det sidste tilfælde kan naturværdien til gavn for den biologiske mangfoldighed styrkes/bibeholdes alt efter hvilken beplantning og pleje der er på arealerne.

Lokalplan
I de to byggefelter vil en fuld udnyttelse af arealet betyde, at etablering af bebyggelse, veje og parkering vil fjerne grundlaget for levesteder for dyr og planter. Beplantning i forbindelse med bebyggelsen, vil eventuelt kunne fungere som
levested eller danne fødegrundlag for insekter, alt efter typer og omfang af beplantning.
I de to beplantningsbælter skal der være en varieret beplantning, og der kan
desuden etableres regnbede. Det nordlige beplantningsbælte (15 m bredt), og i
mindre grad det sydlige (5 m) vil i nogen grad være med til at øge den biologiske mangfoldighed af dyr og planter og eksempelvis kunne danne levesteder for
padder. Etablering af en forbindelse mellem de to bælter kan gavne den biologiske mangfoldighed. Udover beplantningsbælterne vurderes det ikke, at planerne
vil medføre væsentlige ændringer, der kan påvirke den biologiske mangfoldighed
i forhold til de nuværende planforhold.

2.3.2 Befolkning og menneskers sundhed
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg nr. 7 medfører en ombytning af arealer, og at det samlede
areal af landområder bliver mindre. Der sker en større adskillelse mellem boligog erhvervsområder, der hjælper med at øge adgangen til rekreative områder
og landområder, da de bliver samlet mere end før. Etablering af veje i forbindelse med boligområdet kan yderligere styrke tilgængeligheden.
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Beboerne i Ølsemagle landsby vil kunne blive negativt påvirket, da arealet med
åbent land nord for Ølsemagle går fra at være åbent land til at være et beboelsesområde. Udsynet fra byen kan derved mindskes, og trafikken omkring byen
øges. De eventuelle gener (støj eller visuelle) beboerne før har oplevet fra landbrugsdrift og potentielt fra erhvervsområder ophører, da det nærliggende erhvervsområde flyttes længere væk, og der oprettes en landskabs-/støjvold.

Støj
Støjberegninger foretaget i forbindelse med planlægningen viser, at man med en
støjvold kan undgå de støjpåvirkninger, der er fra de to erhvervsområder (1E04
og 1E05) på det planlagte boligområde (1B07). Den vestlige del af det rekreative område i forbindelse med støjvolden, vil være påvirket af støj over grænseværdien.
Grænseværdierne for støj fra togtrafik er overholdt for den planlagte bebyggelse. Støj fra Køge Bugt Motorvej E20 og Egedesvej, vil overskride grænseværdierne, og det vurderes til at have en væsentlig påvirkning på menneskers sundhed. Dog kan generne afværges ved at bygge en del af boligerne, som støjafskærmning.

Lokalplan
Støj i forbindelse med etablering af virksomheder gør, at grænseværdierne for
det rekreative område ved Skensved Å overstiges, og etablering af erhverv vil
derfor have en væsentlig påvirkning på den rekreative brug af områderne.

2.3.3 Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv
Kommuneplantillæg
Med Kommuneplantillæg nr. 7 sker der ændringer i flere rammeområder som indeholder fredede fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger, værdifuldt kulturmiljø eller kirkebyggelinje. Det vurderes, at anvendelsen af de nye rammeområder kan realiseres, uden at påvirke de fredede fortidsminder eller diger, men en
eventuel påvirkning afhænger af senere konkrete planer og projekter. Fortidsmindernes beskyttelseszoner vil også fremover være omfattet af reglerne i naturbeskyttelsesloven og digerne vil være beskyttet af museumsloven. Dog kan
gravhøjene påvirkes rent æstetisk (se afsnit om landskab).
Bebyggelse på maksimalt 8,5 m i den nordlige del af kirkebyggelinjen for Ølsemagle Kirke er ikke i strid med kirkebyggelinjen. For at få lov at bygge i centerområdet øst for kirken skal der en dispensation til, da den maksimale bygningshøjde i rammeområdet er 30 m.

Lokalplan
Inden for forslag til Lokalplan 1088 findes et beskyttet dige og en del af et fortidsmindebeskyttelsesområde. Begge udpegninger ligger i udkanten af lokalplanområdet og er ikke omfattet af lokalplanens byggefelter. Det vurderes derfor, at
de ikke påvirkes af lokalplanen.
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2.3.4 Luft og klima
Kommuneplantillæg
Risikoen for partikelforurening kan stige, som følge af øget trafik i de to erhvervsarealer 1E04 og 1E05. I 1E04 bliver der åbnet op for mere transporttunge
virksomheder og området i 1E05 går fra at være et rekreativt område til at være
et erhvervsområde. Det samlede erhvervsareal formindskes og andre erhvervsområder ændres til at have mindre transporttungevirksomheder, hvilket muligvis kan opveje den øgede udledning.
Oprettelsen af boligområdet (1B07) medfører en ændret udnyttelse af arealerne
fra at være åbent land til arealer med boliger, veje, stier mm. Kommuneplantillægget indeholder ikke, i sig selv, bestemmelser om håndtering af regnvand,
men efterfølgende lokalplaner vil følge principperne fra Masterplanen.

Lokalplan
I forbindelse med en eksisterende produktionsvirksomhed kan der være lugtgener, som dog er uden betydning for etablering af den type virksomheder, som
der planlægges for i lokalplanen.

2.3.5 Landskab
Kommuneplantillæg
1E05: Ombytning af arealer betyder, at erhvervsområdet fremstår mere sammenhængende end før og erhvervsområdet og det nye boligområde adskilles af
et rekreativt areal med en landskabsvold. Boligområdet kommer således til at
ligge mellem to høje grønne områder – landområde med skov mod øst og rekreativt område med landskabsvold mod vest. Ændringen betyder, at området
samlet set, vil fremstå mere sammenhængende og med en mere klar adskillelse
mellem erhverv og anden arealanvendelse.
Det planlagte boligområde vil være en væsentlig ændring i forhold til det nuværende ubebyggede landområde nord for Ølsemagle landsby. Den karakteristiske
stjerneudskiftning, der er knyttet til landsbyen, vil blive sløret markant af det
nye boligområde. Boligområdet vil bl.a. også påvirke oplevelsen af Ølsemagle
Kirke, da boligerne vil blive bygget højere oppe i terrænet end kirken.
De to gravhøje står placeret i et relativt fladt landskab. Støjvolden forventes placeret omkring/mellem de to gravhøje (i 1R04) og vil dermed potentielt påvirke
den visuelle forbindelse der er mellem dem, idet volden bliver højere end gravhøjene. Landskabet omkring højene vil også fremstå mere lukket grundet volden. Den nordlige gravhøj kan blive yderlige påvirket rent visuelt, hvis der bliver
bygget i det nærliggende erhvervsområde. Støjvolden og den kommende skov (i
1R04) vil kunne fungere som visuel afskærmning mellem det nye boligområde
og erhvervsområdet.
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Lokalplan
De to beplantningsbælter vil med tiden kunne udvikle sig til markante skovbryn,
hvis beplantningen kommer til at domineres af træer. De vil dermed delvist
kunne afskærme bygningerne og virke som afgrænsning mellem bebyggelse og
det åbne land mod syd og Skensved Å mod nord.
Der vil blive foretaget terrænreguleringer inden for erhvervsområdet for at tilpasse de store erhvervsbygninger til landskabet mod Skensved Å.
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