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7

Indledning

Køge Kommune har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan
1088, som fastlægger rammerne for områdets udvikling og anvendelse vest for
den nye Køge Nord Station. Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 muliggør en revision af et delområde inden for den masterplan, som er udarbejdet for hele
Køge Nord området i 2016. Forslag til Lokalplan 1088 fastlægger den mere detaljerede planlægning af et erhvervsområde inden for den nordlige del af kommuneplantillægget.
Med de to planforslag sættes rammerne for den videre udvikling af området med
erhvervsområder, boliger og grønne områder samt mere detaljeret planlægning
for et erhvervsområde nord for Egedesvej.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 1088 er omfattet af krav om
miljøvurdering efter miljøvurderingsloven1, og der skal ifølge § 8 stk. 2 gennemføres en miljøvurdering efter kommunens afgørelse om miljøvurderingspligt jf. §
10.

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM).
1
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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
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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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Lovgrundlag og proces for
miljøvurdering

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til Lokalplan 1088 er omfattet af
kravet om miljøvurdering i miljøvurderingsloven, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Miljøvurderingen vil blive gennemført efter de fem trin som ses i Figur 3-1.
1. MYNDIGHEDSHØRING
Høring af berørte myndigheder om foreløbig afgrænsning af
miljørapportens indhold. Høringen har været gennemført i oktober 2019
og janaur 2020.

2. AFGRÆNSNING OG MILJØVURDERING
Myndigheden udarbejder en miljørapport, der vurderer den sandsynlige
væsentlige indvirkning på miljøet af planernes gennemførelse.
Afgrænsning af miljørapportens indhold er fastlagt under inddragelse af
relevante høringssvar fra berørte myndigheder. Afgrænsningen fremgår
af miljørapporten.

3. OFFENTLIG HØRING
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 1088 samt tilhørende
miljørapport i offentlig høring. Her har offentligheden og berørte
myndigheder mulighed for at udtale sig.

4. GODKENDELSE OG VEDTAGELSE
Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg
nr. 7 og Lokalplan 1088. Planen offentliggøres sammen med en
sammenfattende redegørelse, som beskriver, hvordan miljøvurderingen
og indkomne høringssvar er taget i betragtning.

5. OVERVÅGNING
Gennemførelse af den eventuelt planlagte overvågning af planernes
miljømæssige konsekvenser. Overvågningsprogrammet vedtages i
forbindelse med den endelige vedtagelse af planen.

Figur 3-1: Grafisk oversigt over faserne i miljøvurderingsprocessen.

Myndighedsbehandling: Køge Kommune
Høringsperiode
Aktuel fase i miljøvurderingsprocessen
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Høring af berørte myndigheder

Afgrænsning af de miljøemner, som forventes at blive påvirket ved vedtagelse af
Kommuneplantillæg nr. 7, har været i høring hos berørte myndigheder i perioden fra 1. oktober 2019 til 15. oktober 2019. De hørte myndigheder var:

›

Kirkeministeriet

›

Erhvervsstyrelsen

›

Miljøstyrelsen

›

Banedanmark

›

Museum Sydøstdanmark

›

Solrød Kommune

I høringen af de berørte myndigheder har Køge Kommune angivet, hvilke parametre, der forventes at være det primære fokus i miljøvurderingen:

›

Håndtering af støj

›

Kulturhistoriske interesser

›

Klimatilpasning

›

Visuelle konsekvenser

De berørte myndigheder er blevet hørt om bemærkninger til de udvalgte parametre og til detaljeringsniveauet og indholdet af de forskellige emner. Høringen
gav også mulighed for at stille forslag om miljøforhold, der burde belyses og
vurderes i miljøvurderingen, og andre relevante oplysninger, der også burde
inddrages i miljøvurderingen.
Der er indkommet to høringssvar fra henholdsvis Banedanmark og Solrød Kommune.
Banedanmark bemærker, at masterplanens kortbilag bør suppleres så jernbanen
Roskilde-Køge fremgår og at støjen fra de 2 nærliggende jernbaner bør inkluderes i beskrivelsen af støj på masterplanens side 15. Banedanmark har ingen bemærkninger til, at en del af det grønne område langs Roskilde-Køge banen bliver til et industriområde og at det derved frie areal bliver til boligområde.
Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i afgrænsningen af miljøvurderingen af forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 1088.
Solrød Kommune anbefaler, at rammeområde 1E04 og 1E06 også miljøvurderes
for så vidt angår den landskabelige påvirkning af et transportcenter nord for

16

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN FOR KØGE NORD

Egedesvej. Køge Kommune bedes medtage Solrød Kommunes administrative
høringssvar til miljøscreening af lokalplan 1088 og kommuneplantillæg nr. 10
fremsendt den 11. oktober 2019, som høringssvar til indhold ift. miljøvurdering
af Kommuneplantillæg nr. 7.
Den landskabelige påvirkning af kommende bebyggelse inden for rammeområde
1E04 og 1E06 vurderes svarende til de bestemmelser, der udlægges for de to
rammeområder i forslag til Kommuneplantillæg nr. 7. På baggrund af Solrød
Kommunes høringssvar, er forslag til Lokalplan 1088 inddraget i miljøvurderingen, så forslag til kommuneplantillæg og lokalplan miljøvurderes samtidig. Det
vil sige, at den landskabelige påvirkning af bebyggelse inden for rammeområde
1E04 også vurderes svarende til de bestemmelser, der udlægges i forslag til Lokalplan 1088, som er mere detaljerede end kommuneplantillægget.
Afgrænsning af de miljøemner, som forventes at blive påvirket ved vedtagelse af
Lokalplan 1088, har været i høring hos berørte myndigheder i perioden fra den
11. december 2019 til den 8. januar 2020. De hørte myndigheder var:

›

Kirkeministeriet

›

Erhvervsstyrelsen

›

Miljøstyrelsen

›

Banedanmark

›

Museum Sydøstdanmark

›

Solrød Kommune

Der er indkommet et høringssvar fra Solrød Kommune, som indeholder bemærkninger om landskabspåvirkning set fra Solrød Kommune, herunder belysning og
refleksion. Herudover, henviser Solrød Kommune til Miljøportalen, hvor data om
bilag IV-arter er tilgængelige.
De nævnte forhold behandles i miljørapporten.
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Tilgang og metode i miljøvurderingen

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysninger,
som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle og gængse vurderingsmetoder, og i forhold til planens detaljeringsgrad og placering i planhierarkiet.
Derfor vil miljøvurderingen for forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 være afgrænset til vurderinger på et overordnet niveau, hvor den nærmere vurdering af de
konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede planlægning i f.eks. kommende lokalplaner inden for området. Miljøvurderingen af
forslag til Lokalplan 1088, som dækker et delområde inden for kommuneplantillæggets afgrænsning, vil blive foretaget på et mere detaljeret niveau, svarende
til de bestemmelser som lokalplanen fastlægger.
Hele det område, som de to planforslag indeholder rammer for, er allerede omfattet af gældende kommuneplanrammer og/eller lokalplaner. Planerne udlægger området til erhverv, blandet bolig og erhverv, centerområde, rekreative områder og landområde. Den eneste kommuneplanramme, som er stort set udbygget i overensstemmelse med rammen, er Ølsemagle Landsby, som er udlagt til
blandet bolig og erhverv. Centerområdet er delvist under opførelse i den østlige
del mod motorvejen. De øvrige områder består primært af landbrug med dyrkede marker, fredskov og regnvandsbassiner og der er ikke etableret erhverv i
de udlagte erhvervsområder.
I praksis vil der derfor være en markant ændret påvirkning af området i forhold
til arealanvendelse, omfanget af byggeri og trafik samt den visuelle opfattelse af
området ved fuld udnyttelse af de to nye planer – ligesom der vil være ved fuld
udnyttelse af de gældende planer. I miljøvurderingen sammenlignes det eksisterende plangrundlag, som om det var fuldt udnyttet, med de to nye planer, for at
vurdere miljøpåvirkningerne som den ændrede planlægning giver anledning til.
Miljøpåvirkningerne består således udelukkende af forskellen mellem de eksisterende planer og de kommende planer.
Miljøstatus for de miljøemner, som vurderes at blive påvirket af de to planforslag, beskrives i Kapitel 7. Herefter gennemføres selve miljøvurderingen i Kapitel
8.
Efter miljøvurderingen gennemføres i Kapitel 9 en vurdering af, hvorvidt vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 1088 antages at fremme eller
udgøre en hindring for realisering af relevante miljø- og naturmålsætninger.

4.1

Udvikling, hvis planen ikke vedtages (0alternativet)

0-alternativet udgør den situation, der ville foreligge, hvis planforslagene ikke
vedtages og gennemføres. 0-alternativet udgør sammenligningsgrundlaget for
miljøvurderingen.

18

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN FOR KØGE NORD

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.
Da der er vedtaget en Masterplan 2016 og en Revision 2019, er den ønskede
udvikling for området allerede fastlagt på overordnet niveau. Hvis de aktuelle
planforslag ikke vedtages, må det derfor forventes, at der vil blive udarbejdet
andre planforslag, som fremmer en realisering af masterplanerne.
De ændringer, som kommuneplantillægget og lokalplanen medfører, og som er
omfattet af miljøvurdering, gennemgås i Kapitel 5. I miljøvurderingen holdes de
foreslåede ændringer i plangrundlaget op mod det eksisterende plangrundlag, i
beskrivelsen af de forventede indvirkninger på miljøet.

4.2

Alternativer

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 1088 indeholder ikke alternativer til planlægningen inden for de arealer og bestemmelser, som miljøvurderes.
Det er derfor udelukkende de beskrevne planforslag, som miljøvurderes og ikke
nogen alternativer eller varianter af de nye rammer og retningslinjer.
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Planforhold

I dette kapitel gennemgås de to planforslag, som er omfattet af miljøvurderingen og de eksisterende planforhold inden for planområderne beskrives. Herefter
gennemgås, hvordan planforslagene forholder sig til øvrige strategier eller planlægning på højere niveau.

5.1

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7

Køge Kommune har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 7, som fastlægger rammerne for områdets udvikling og anvendelse vest for den nye Køge
Nord Station.

Figur 5-1

Kommuneplanrammer inden for forslag til Kommuneplantillæg nr. 7. Stiplet signatur angiver eksisterende luftledning. (Køge Kommune)
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Med forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 opdeles området med kommuneplanrammer, som fastlægger den overordnede anvendelse af rammeområderne til
erhverv, bolig, blandet bolig/erhverv og centerområde samt landområde og rekreative områder.
I den centrale del af området udlægges et 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.
Den maksimale bygningshøjde inden for den østlige del af erhvervsområde 1E05
er i planprocessen justeret ned fra 40 m til 20 m efter en vurdering af de visuelle forhold for det nye boligområde i 1B07.

5.2

Forslag til Lokalplan 1088

Forslag til Lokalplan 1088 for STC III – del 2, 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 max. højde på 15 meter.
Lokalplanområdet ligger inden for planområdet for forslag til Kommuneplantillæg
nr. 7 og er sammenfaldende med den nye kommuneplanramme 1E04

Figur 5-2

Afgrænsning af forslag til Lokalplan 1088. (Køge Kommune)
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Lokalplanen udlægger to byggefelter - byggefelt A og byggefelt B. Der gælder
særlige regler for placering af bebyggelse og udformning af facader i byggefelt
A, da byggefeltet grænser op til Skensved Ådal. Byggefelt B ligger sydøst for
den eksisterende højspændingsledning (luftledningsanlæg). Der udlægges to beplantningsbælter langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning (Skensved Å) og
langs den sydlige afgrænsning (Egedesvej) i en bredde af henholdsvis 15 m og 5
m.

Figur 5-3

5.3

Delområde A og B samt beplantningsbælter i forslag til Lokalplan 1088.
(Køge Kommune)

Eksisterende plangrundlag og ændringer

Inden for det areal, som er omfattet af forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og
forslag til Lokalplan 1088, er der gældende lokalplaner og kommuneplanrammer
vedtaget i Køge Kommuneplan 2017-29. Det eksisterende plangrundlag og de
ændringer, som de nye planer medfører, gennemgås i dette afsnit.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages som et tillæg til Køge Kommuneplan 2017-29 og forslag til Lokalplan 1088 vedtages som en byggeretsgivende
lokalplan inden for rammelokalplan 1046. Ved vedtagelse af Lokalplan 1088 aflyses eksisterende Lokalplan 1046 for det areal, som er omfattet af Lokalplan
1088.

Gældende lokalplaner
Forslag til Lokalplan 1088, ligger inden for følgende lokalplan:

›

Rammelokalplan 1046, Køge Nord (2015). Blandet bolig og erhverv
Lokalplanen udlægger arealerne nord for Egedesvej, delområde 2a, erhvervsområde med lettere industri så som håndværksvirksomheder indenfor viden, design og innovation og virksomheder inden for fremstilling. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 % og bygningshøjden må ikke
overstige 15 m. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende.
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Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 omfatter følgende eksisterende lokalplaner:

›

Rammelokalplan 1046, Køge Nord (2015). Blandet bolig og erhverv

›

Lokalplan 1044, Ølsemagle Landsby (2017). Blandet bolig og erhverv

›

Lokalplan 1048, Køge Nord Stationsområde – etape 1 (2019). Centerområde

›

Lokalplan 1066, Parkeringsanlæg ved Køge Nord Station (2017). Offentlige
formål

›

Lokalplan 1084 for STC III – del 1 samt udvidelse af erhvervsområde i Ll.
Skensved (2019). Erhvervsområde

Figur 5-4

Eksisterende lokalplaner, som bliver berørt af forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 1088. Lokalplanområdet er sammenfaldende med
den nye afgrænsning af rammeområde 1E04.
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Ændringer
Med forslag til Lokalplan 1088 udlægges anvendelsen inden for lokalplanområdet
til erhverv i form af lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed.
Den nuværende anvendelse inden for Lokalplan 1046 er lettere industri og lokalplanforslaget muliggør således en anvendelse til tungere og mere transporttungt
erhverv end den gældende planlægning. Bebyggelsesprocent og maksimal bygningshøjde vil fortsat være på henholdsvis 50 og 15 meter.
Den del af Lokalplan 1046, som ligger inden for forslag til Lokalplan 1088 aflyses
ved vedtagelse af den nye lokalplan. Lokalplan 1046 vil således fremover kun
gælde for den resterende del af lokalplanområdet.
Med forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 ændres kommuneplanrammerne for Lokalplan 1046 og Lokalplan 1044. Fremover, vil disse lokalplaner være omfattet
af nogle af de nye kommuneplanrammer og lokalplanerne vil blive helt eller delvist aflyst ved senere lokalplanlægning.

Gældende kommuneplanrammer
Forslag til Lokalplan 1088 er omfattet af nuværende kommuneplanramme 1E04.
Afgrænsningen af 1E04, ændres ved vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7, så
rammeområdet og lokalplanområdet er sammenfaldende. Herudover, ændres
rammeområdets anvendelse til lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed, for at muliggøre lokalplanforslagets anvendelse.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 omfatter de eksisterende kommuneplanrammer 1R03, 1E04, 1E06, 1E05, 13L01, 1C02, 1BE01 og 1R02.
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Figur 5-5

Eksisterende kommuneplanrammer, som bliver berørt af forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 1088. Lokalplanområdet er sammenfaldende med den nye afgrænsning af rammeområde 1E04.

Ændringer
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 flytter erhvervsarealerne mod vest i området, så der muliggøres et boligområde og et rekreativt område i den centrale
del, i overensstemmelse med masterplan for Køge Nord området. Overflytningen
af en del af det rekreative område 1R03 til erhvervsområde 1E05, er allerede
gennemført med Kommuneplantillæg nr. 1.
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Figur 5-6
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Eksisterende rammeområder (tv.) og rammeområder i Kommuneplantillæg
nr. 7 (th.). (Køge Kommune)

Kommuneplantillægget udlægger planområdet til de samme anvendelser som
tidligere, med en tilføjelse af et boligområde og et rekreativt område til støjvold.
Tabel 5-1

Ændringer i arealanvendelsen inden for planområdet.

Anvendelse

Blandet bolig og

Gældende ram-

Kommende

mer

rammer

Forskel

Kommuneplan

Forslag til tillæg

2017

nr. 7

15,9 ha

14,4 ha

-1,5 ha

erhverv
Boligområde

14,5 ha

+14,5 ha

Centerområde

37,4 ha*

-

38,9 ha*

+1,5 ha

Erhvervsområde

98,4 ha

96,5 ha

-1,8

Landområde

34,2 ha

19,1 ha

-15,1 ha

Rekreativt område

69,0 ha

69,8 ha

+0,8 ha

* Heraf består 2,4 ha af eksisterende regnvandsbassiner til Ringstedbanen og Køge Bugt
Motorvejen.

Kommuneplantillægget ændrer følgende i de eksisterende rammer inden for
planområdet – kommuneplanrammer for de fremtidige forhold er angivet i kursiv:

›

1R03
Rammeafgrænsning: Kommuneplanrammen har tidligere omfattet et samlet
areal, som strakte sig fra et areal langs med Skensved Å, ned over vejen
Nordhøj og langs med jernbanen. I forbindelse med vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1, er den midterste del af rammeområdet (langs Nordhøj)
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overført til rammeområde 1E05, erhvervsområde. Kommuneplanrammen
for 1R03 består således i dag af to ikke sammenhængende arealer. Den
nordlige del af rammeområdet (langs Skensved Å) ændres ikke.
Den sydlige del af rammeområdet (langs jernbanen) flyttes til det eksisterende rammeområde 1E05 og det nye rammeområde 1R04.
Anvendelse: Anvendelsen af den nordlige del af 1R03 ændres ikke. For den
sydlige del vil området op mod Nordhøj ændres fra rekreativt område til erhvervsområde inden for 1E05 og for området mod Ølsemagle vil anvendelsen fortsat overordnet være til rekreative formål, men også til regnvandshåndtering, støjvold og udendørs idrætsfaciliteter inden for 1R04.

›

1E04
Rammeafgrænsning: Østlig afgrænsning ændres, så rammeområdet bliver
mindre.
Anvendelse: Ændres fra Lettere industri - mindre håndværksvirksomheder
inden for viden, design og innovation og virksomheder inden for fremstilling, til Erhverv i form af lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration knyttet til
den enkelte virksomhed. Bebyggelsesprocent og bygningshøjde ændres
ikke.

›

1E06
Rammeafgrænsning: Den vestlige afgrænsning ændres, så rammeområdet
bliver større - ind i 1E04 - og der inddrages et mindre areal syd for Egedesvej – ind i 13L01 – hvor der ikke er fredskov.
Anvendelse: Ændres inden for 1E06 fra Erhverv i form af større lager- og
transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til den
enkelte virksomhed til Stationsnært erhvervsområde - Lettere industri i
form af virksomheder inden for design og fremstilling af f.eks. fødevarer,
medico og cleantech samt administration. Bebyggelsesprocenten ændres
ikke. Den maksimale bygningshøjde ændres til 30 meter for arealer i forlængelse af centerområdet i syd og 15 meter for øvrige arealer. For en mindre del af 1E06, som går ind i 13L01 ændres anvendelsen fra landområde til
erhvervsområde.

›

1E05
Rammeafgrænsning: områdets afgrænsning mod sydvest udvides ind i
1R03 og de østlige arealer tilpasses og erstattes af nye rammeområder
1R04 og 1B07, så området bliver mindre i denne retning.
Anvendelse: I den sydlige del ændres anvendelsen fra rekreativt område til
erhvervsområde 1E05. I den nordøstlige og østlige del ændres anvendelsen
fra erhvervsområde til henholdsvis rekreativt område, 1R04, og til boligområde, 1B07.

›

13L01
Rammeafgrænsning: Ny afgrænsning af 13L01 (til to separate arealer) og
resten af arealet erstattes af rammerne 1E05, 1R04, 1B07 og 1C02.
Anvendelse: Den nordligste gravhøj, inkl. beskyttelseslinje, kommer fremover til at ligge inden for 1E05. For den del af 1R04, som ligger inden for
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eksisterende 13L01, ændres anvendelsen fra landområde til rekreativt område. 1B07 ændrer anvendelsen fra landområde til boligområde. Et mindre
hjørne i den nordlige del af 13L01 ændres til erhvervsområde i 1E06 og et
mindre område i den sydlige del, ændres til centerområde i 1C02. For de to
kommende arealer, som den nye afgrænsning 13L01 omfatter, er der ingen
ændringer i anvendelsen, som således stadig vil være landområde.

›

1C02
Rammeafgrænsning: Der inddrages to mindre hjørner af den eksisterende
ramme 13L01 og en lille del af 1BE01.
Anvendelse: Ændringen betyder, at en mindre del af 13L01 vil ændre anvendelse fra landområde til centerområde og at en lille del af 1BE01 vil ændre anvendelse fra blandet bolig og erhverv til centerområde. Ingen ændringer i anvendelsen for den øvrige del af rammområde 1C02.

›

1BE01
Rammeafgrænsning: To mindre arealer i den østligste og nordøstligste del
af 1BE01 overføres til rammeområde 1C02, mens et areal umiddelbart nord
for Ølsemagle Kirke overføres til rammeområde 1B07.
Anvendelse: Ændringen betyder, at anvendelsen for dele af rammeområdet
fremadrettet vil være henholdsvis centerområde og boligområde i stedet for
blandet erhverv. Den specifikke anvendelse for hele rammeområdet ændres
til offentlige formål i form af institutionsboliger til offentlige formål i form af
kultur- og fritidstilbud samt fællesfaciliteter som f.eks. café, folkekøkken,
kreative værksteder og lignende i den nordøstlige del.

›

1R02
Rammeafgrænsning: Ingen ændringer.
Anvendelse: Ingen ændringer.

Kommuneplantillægget ændrer således afgrænsningen af alle de eksisterende
kommuneplanrammer, med undtagelse af 1R02, og udlægger nye rammer og
retningslinjer for den centrale del af området med de nye rammeområder 1R04
og 1B07.

5.4

Forholdet til andre planer og programmer

De to planforslag må ikke være i strid med overordnet planlægning, som f.eks.
kommuneplanen, Fingerplan 2019, nationale politikker og -strategier samt øvrig
landsplanlægning.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 udlægger rammer og retningslinjer for efterfølgende planlægning i form af f.eks. lokalplaner inden for planområdet. Forslag til Lokalplan 1088 udlægger et område til erhvervsformål og er byggeretsgivende.

Masterplan og dispositionsplan
Området er omfattet af en masterplan, som er udarbejdet i 2016 og en revision
af en del af masterplanen, som er godkendt i 2019. Kommuneplanrammerne i
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den gældende kommuneplan 2017 muliggør udvikling i overensstemmelse med
Masterplan 2016.
Formålet med forslag til Kommuneplantillæg nr. 7, er at muliggøre en udvikling i
overensstemmelse med Revision 2019, men omfatter hele Køge Nord området,
inkl. arealer inden for Masterplan 2016.

Figur 5-7

Afgrænsning af Masterplan 2016 og Revision 2019. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 omfatter et område inden for hele det areal, som der er
udarbejdet en Masterplan for i 2016 og kommuneplantillægget muliggør
realisering af Revision 2019.

Det projekt, som Revision 2019 forventes at kunne rumme, er skitseret i en dispositionsplan for området, som præciserer beliggenheden af bebyggelse,
grønne områder, vand, veje, stier og et bakkedrag, der skal fungere som støjafskærmning fra erhvervsområdet. Dispositionsplanen er således et forslag til,
hvordan rammerne i Kommuneplantillæg nr. 7 vil kunne udnyttes.
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Figur 5-8
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Dispositionsplan for anvendelsen af en del af området omfattet af forslag
til Kommuneplantillæg nr. 7.

I forbindelse med senere lokalplanlægning inden for kommuneplantillæggets
rammeområder, vil beliggenhed, udformning og omfang af støjvold og bebyggelse blive reguleret sammen med øvrige forhold. Realisering af dispositionsplanen kan således først ske efter vedtagelse af yderligere lokalplanlægning for
området og elementerne i dispositionsplanen er således ikke en del af denne
miljøvurdering.

Skovrejsning
I Køge Kommuneplan 2017-29 er en stor del af området, som er omfattet af forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 1088, udlagt til "skovrejsning
uønsket". De arealer, hvor skovrejsning er uønsket, er udpeget fordi området
omkring Køge Nord Station er et byudviklingsområde.
Udpegningen omfatter bl.a. de arealer, som i dispositionsplan for den centrale
del af kommuneplantillæggets område er markeret som fredskov/skoleskov.
Med forslag til Kommuneplantillæg nr. 7, udtages arealerne af udpegningen, så
de fremover ikke vil være omfattet af bestemmelser om, at skovrejsning er uønsket.
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Figur 5-9

Afgrænsning af forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 1088
samt eksisterende fredskov og områder udpeget som "skovrejsning uønsket" i Køge Kommuneplan 2012-29.

Zonestatus
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 omfatter områder inden for byzone, kystnærhedszone og den kystnære del af byzonen.
Forsag til Lokalplan 1088 ligger i byzone og den østligste del af lokalplanområdet
er omfattet af den kystnære del af byzonen. Derfor skal de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, vurderes i forbindelse med udarbejdelse af
lokalplanen, med henblik på, at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige
helhed, og at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og
til naturinteresser på de omgivende arealer.
Køge Kommune har i lokalplanforslagets redegørelse vurderet, at bygninger op
til 15 meters højde, som lokalplanplanen muliggør, ikke vil påvirke kysten, da de
ligger ca. 3 km fra kysten, og arealerne mellem lokalplanområdet og kysten allerede er tæt bebyggede.
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Figur 5-10

31

Nuværende zonestatus for forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 1088.

Ved vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7, ændres ikke i områdets zonestatus,
men ved senere lokalplanlægning skal dele af 1B07, 1E05 og 1R04 overføres til
byzone.

Fingerplan 2019
Køge Kommune er omfattet af Fingerplan 2019 (Erhvervsstyrelsen 2019), som
er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Fingerplanen fastlægger blandt andet en afgrænsning af storbyområdets by- og landområder og
de grønne kiler. I det ydre storbyområde skal det bl.a. sikres, at byudvikling placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur, samt
at byudvikling tilrettelægges på en måde, så der skabes sammenhæng med eksisterende byområder.
Forslag til Lokalplan 1088 ligger inden for byområde og forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 ligger inden for både land- og byområde. Køge Kommune har
vurderet, at kommuneplantillægget og lokalplanen er i overensstemmelse med
fingerplanen. Dette bl.a. grundet at placeringen af det ny udlagte boligområde
samt største delen erhvervsarealer som udlægges i landområde, ligger inden for
stationsnærheden til Køge Nord Station (1200 m i cirkelslag). Den del af
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erhvervsområdet som ikke ligger inden for stationsnærheden til Køge Nord Station, udlægges som afrunding for bysamfundet. Herigennem sikres sammenhæng med de eksisterende byområder, og en klar grænse mellem land og by.
De resterende erhvervsrammer ligger inden for områder som allerede er udlagt
til erhverv i Køge Kommunes gældende kommuneplan. I kommuneplantillægget,
er der ikke redegjort for den opskrevne boligmængde, som udgøres af arealudlægget til 1B07, i forhold til den samlede rummelighed for boliger i planperioden.

Figur 5-11

Afgrænsning af det ydre storbyområde, land- og byområder, i Fingerplan
2019. Forslag til Lokalplan 1088 ligger inden for byområde og forslag til
Kommuneplantillæg nr. 7 ligger inden for både land- og byområde.

I Køge Kommuneplan 2017, er det stationsnære kerneområde og det stationsnære område udpeget i en afstand af henholdsvis 0-600 m og 600-1.200 m. Af
retningslinjerne for stationsnær lokalisering fremgår det, at boliger inden for de
stationsnære områder (600-1.200 m) skal opføres hovedsageligt som etageboliger eller rækkehuse.
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Figur 5-12

Afgrænsning af det stationsnære kerneområde og stationsnære område i
Køge Kommuneplan 2017.

33

34

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN FOR KØGE NORD

6

Afgrænsning af miljøfaktorer

I den indledende afgrænsning, som har været sendt i høring hos berørte myndigheder, er de miljøfaktorer, der sandsynligvis vil blive påvirket af gennemførelsen af planernes tiltag, identificeret og fastlagt til håndtering af støj, kulturhistoriske interesser, klimatilpasning og visuelle konsekvenser.

6.1

Kommuneplantillæg

Den endelige afgrænsning af miljøfaktorer for forslag til Kommuneplantillæg nr.
7 er:

›

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 ændrer anvendelsen af landområde til
erhvervsområde, centerområde og boligområde, så der, samlet set, er et
mindre areal udlagt til landområde, end i det eksisterende plangrundlag.
Med reduktionen af åbent land, kan kommuneplantillægget påvirke den biologiske mangfoldighed.

›

Befolkningen og menneskers sundhed
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 ændrer anvendelsen af rekreative områder og landområder, så disse områder, samlet set, bliver mindre, hvilket
kan påvirke befolkningens adgang til rekreative arealer og åbent land.
Med kommuneplantillægget tilføjes et nyt boligområde og nye rekreative
funktioner, som vil ændre befolkningens anvendelse af området.
Ændringen til boligområde ændrer desuden støjbilledet i området, både i
forhold til støj fra området og fra øget trafik samt i forhold til placering af
støjfølsom anvendelse i nærheden af erhvervsområder. Herudover ændres
anvendelsen af et erhvervsområde til mulighed for erhverv med større og
mere transporttunge virksomheder (1E04), hvilket kan påvirke befolkningen
i forhold til øget trafik og støj fra både virksomhederne og fra den øgede
trafik.

›

Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 ændrer anvendelsen af arealerne inden
for rammeområder, hvor der er to fredede fortidsminder (gravhøje) med tilhørende beskyttelseszone, en kirkebyggelinje fra Ølsemagle Kirke samt en
udpegning til værdifuldt kulturmiljø i Ølsemagle. Herudover, er der beskyttede sten- og jorddiger inden for hele det område, som Kommuneplantillæg
nr. 7 omfatter. Kommuneplantillægget kan således påvirke kulturarv m.m.
En eventuel visuel påvirkning af kulturhistorie og fortidsminder vil blive behandlet under landskab.

›

Luft og klima
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 ændrer anvendelsen af et erhvervsområde og et landområde til et boligområde (1B07), som vil ændre
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anvendelsen i forhold til bebyggede/befæstede flader, og der udlægges et
rekreativt areal (1R04) med mulighed for etablering af anlæg til håndtering
af regnvand. Kommuneplantillægget kan derfor påvirke klimaet lokalt i forhold til overfladevand og klimatilpasning.
Herudover ændres anvendelsen af et erhvervsområde til mulighed for erhverv med større og mere transporttunge virksomheder (1E04), hvilket kan
påvirke luftkvaliteten.

›

Landskab
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 ændrer anvendelsen af rekreative områder og landområder til erhvervsområde (1E05) og boligområde (1B07),
hvilket kan påvirke landskabet og den visuelle opfattelse af området.
Afgrænsningen af rammeområde 1E05 ændres, så det med forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 omfatter en stor del af eksisterende rammeområde
1R03, som er udlagt til rekreative formål i landzone. Med de nye rammebestemmelser vil området kunne bebygges ved efterfølgende lokalplanlægning
Rammeområde 1B07 fastlægger anvendelsen til boliger i op til 2 etager. Da
arealet i dag er udlagt til landområde og erhvervsområde, vil anvendelsen
til boliger betyde en visuel ændring.
Anvendelsen af et nyt rekreativt areal (1R04) udlægges til blandt andet
håndtering af regnvand, skov og en støjvold, som alle kan give anledning til
ændringer i landskabet og den visuelle opfattelse af området. Det nye rammeområde ligger mellem to fortidsminder, som kan blive visuelt påvirket.
Herudover ændres anvendelsen af et erhvervsområde til mulighed for erhverv med lager- og transportvirksomheder (1E04) i stedet for mindre
håndværksvirksomheder, hvilket kan påvirke den visuelle opfattelse af området. Samtidig ændres erhvervsområdet ved siden af fra større lager- og
transportvirksomheder til lettere industri. Samlet set, vil ændringerne i typen af erhverv medføre en anden type bebyggelse og dermed et ændret visuelt udtryk af områderne.

Øvrige ændringer i afgrænsningen og ændrede bestemmelser for kommuneplanrammerne, i forhold til de eksisterende kommuneplanrammer, vurderes ikke at
medføre væsentlige miljøpåvirkninger (se afsnit 6.3).

6.2

Lokalplan

Den endelige afgrænsning af miljøfaktorer for forslag til Lokalplan 1088:

›

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Udlæg af byggefelter og beplantningsbælter kan påvirke områdets biologiske mangfoldighed.
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›

Befolkningen og menneskers sundhed
Anvendelsen inden for lokalplanområdet ændres til mulighed for erhverv
med større og mere transporttunge virksomheder (som for 1E04) og udlægger adgangsveje fra Egedesvej, hvilket kan påvirke befolkningen i forhold til øget trafik og støj fra både virksomhederne og fra den øgede trafik.

›

Luft og klimatiske faktorer
Herunder klimatilpasning. Lokalplanen muliggør etablering af erhvervsbyggeri og tilhørende befæstede adgangsveje og parkeringsarealer, som ændrer forholdene for nedsivning og afledning af regnvand. Herudover, muliggøres trafiktunge erhverv, som kan påvirke luftforholdene.

›

Landskab
Lokalplanen er byggeretsgivende og der muliggøres således byggeri inden
for området i op til 15 m højde. Der fastsættes bestemmelser i lokalplanen
om, at facadematerialer ikke må give refleksioner. De store bygningsvoluminer, som muliggøres med Lokalplan 1088, vil medføre en markant terrænregulering ned mod Skensved Ådal, da terrænet inden for lokalplanområdet skråner mod Skensved Å. Bebyggelse, facadeudformning, belysning,
beplantning og terrænregulering vil påvirke de visuelle forhold.

Det er vurderet, at planforslagene ikke medfører væsentlige indvirkninger på følgende miljøfaktorer:

›

Natura 2000
De to planområder ligger ca. 2,5 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. Det er vurderet, at den anvendelse, som de to planer muliggør, ikke vil påvirke Natura 2000-området.
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.

›

Jordbund og arealanvendelse
Med forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 omstruktureres og ændres arealanvendelsen inden for planområdet og der udlægges et nyt boligområde. En
del af arealerne anvendes i dag til landbrugsformål og består af dyrkede
marker og der vil derfor i praksis være en markant ændret påvirkning af
både jordbunden og arealanvendelsen ved fuld udnyttelse af de to nye planer. Området er dog allerede udlagt i Køge Kommuneplan 2017 til både erhverv, centerområde og rekreativt område og den planlagte anvendelse
ændres således ikke markant, selvom der sker en ombytning af arealer med
de nye rammer i forslag til Kommuneplantillæg nr. 7.
Arealanvendelsen inden for rammeområde 1E04/Lokalplan 1088 ændres
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ikke markant, idet både det gældende og fremtidige plangrundlag udlægger
området til industri med en bebyggelsesprocent på 50.
Inden for Lokalplan 1088 må der ikke lokaliseres virksomheder med anvendelse eller oplag af større mængder af mobile forureningskomponenter og
der er fastsat bestemmelser om, at plads- og vejvand ikke må nedsives.
Det vurderes derfor, at lokalplanen ikke giver anledning til øget jordforurening. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 muliggør anvendelser som industri og veje, som potentielt kan give anledning til jordforurening. I forbindelse med efterfølgende lokalplanlægning inden for rammeområderne, vil
det være muligt at gennemføre en nærmere vurdering af, om anvendelsen
kan være jordforurenende, når områdets disponering og øvrige bestemmelser er fastlagt.
Der løber en eksisterende 132 kV højspændingsledning (luftledning) tværs
over rammeområde 1E04 og 1E05 i forslag til Kommuneplantillæg nr. 7
samt over den østlige del af forslag til Lokalplan 1088 (sammenfaldende
med 1E04). Luftledningen medfører restriktioner for arealanvendelsen i en
afstand af op til 15 m på hver side af anlægget. Byggefelterne i Lokalplan
1088 er lagt uden for denne afstand og arealanvendelsen for lokalplanen og
for rammeområde 1E04 er således tilpasset det eksisterende anlæg. Kommuneplantillægget fastlægger den overordnede anvendelse inden for rammeområde 1E05 og udlægger ikke konkrete byggefelter. Det vurderes, at
det er muligt at udnytte kommuneplanrammerne i forhold til bygningshøjder og bebyggelsesprocent, uden at skulle bebygge deklarationsbæltet for
luftledningen. I forbindelse med efterfølgende lokalplanlægning for rammeområde 1E05, vil det være muligt at gennemføre en nærmere vurdering af
arealanvendelsen, når områdets disponering er fastlagt.

›

Vand
Kommuneplantillæg 7 ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og følsomme indvindingsområder (FI). Lokalplan 1088 ligger
inden for område med særlige drikkevandsinteresser.
Grundvandbeskyttelse og -produktion er behandlet i forbindelse med miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 5 til kommuneplan 2013 for byudvikling i Køge Nord og indarbejdet i rammelokalplan 1046 for Køge Nord.
Alle arealer, hvorpå der færdes køretøjer, herunder parkeringsarealer, skal
udformes med en belægning, som forhindrer nedsivning til grundvandet. På
den måde minimeres risikoen for forurening af grundvandet.
Den omfattende uigennemtrængelige befæstelse, som knytter sig til byudviklingen, forhindrer den naturlige grundvandsdannelse. Lokalplan 1046 forudsætter, derfor at tagvand nedsives således, at der nedsives ekstra vand
for at kompensere for den mindre nedsivning fra ubefæstede arealer. Derfor
er der fastlægges forholdet 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.
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Desuden forhindres udendørs oplag af grundvandstruende materialer samt
anvendelsen af bly, kobber eller zink i bygningers inddækning, tagrender og
facader. På den måde sikres det, at nedsivning af tagvand ikke udgør en
forureningsrisiko.
Det vurderes, at planforslagene ikke medfører en risiko for grundvandet, da
sikring af grundvandet er indarbejdet i planerne.

›

Materielle goder
Inden for erhvervsområde 1E05 ligger en gård, som med den tidligere planlægning lå inden for et rekreativt areal, 1R03. Med kommuneplantillægget
indskrænkes desuden arealer udpeget som åbent land, som blandt andet
anvendes til landbrug. Den eksisterende struktur og muligheden for landbrug, påvirkes således af kommuneplantillægget. Det vurderes, at det ikke
er en væsentlig påvirkning af landbrugsmuligheder, som materielt gode.
Med forslag til Kommuneplantillæg nr. 7, styrkes de eksisterende anvendelser i området og der tilføjes et nyt boligområde. De nye rammer ændrer
ikke ved den eksisterende infrastruktur eller fredskovsarealer i området.
Materielle goder påvirkes således ikke af planforslagene.

›

Kumulative effekter
Planforslagenes kumulative effekter med øvrig planlægning er beskrevet i
afsnit 5.4. En del af planområdet er i forvejen støjbelastet fra omkringliggende jernbaner, motorvej og erhvervsområder. Denne støj forstærkes ved
at udlægge yderligere erhvervsområder og funktioner med meget transport.

6.3

Ændringer i plangrundlaget uden
miljøpåvirkninger

Ændringen af rammeområde 1E06 vurderes ikke at give væsentlige miljøpåvirkninger, selvom området bliver større, da anvendelsen samtidig ændres til en erhvervsanvendelse, som må forventes at være mindre miljøbelastende end den
nuværende ramme.
Ændringen af rammeområde 1BE01 vurderes ikke at give væsentlige miljøpåvirkninger, da det kun er mindre arealer, som overføres til andre rammeområder. Anvendelsesændringen i typen af offentlige formål, kan betyde en ændring
for befolkningen i forhold til, at der muliggøres funktioner, som kan tiltrække
flere besøgende. Det vurderes dog ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning,
da anvendelsesændringen kun omfatter et mindre areal og potentialet derfor
ikke er markant.
Ændringen af rammeområde 1C02 vurderes ikke at give anledning til væsentlige
miljøpåvirkninger, da rammeområdet kun udvides med et lille areal ind i 13L01
samt en udvidelse af det firkantede areal i skoven syd for Egedesvej. Udvidelsen
ind i to små arealer i 1BE01 vurderes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, da anvendelsen fortsat vil omfatte boligformål og mindre erhverv.
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Rammebestemmelser og afgrænsning ændres ikke for den øvrige del af 1C02.
Der er registreret et mindre område med jordforurening på vidensniveau 2 i den
østlige del af Ølsemagle. Dette område overføres til rammeområde 1C02 med
forslag til Kommuneplantillæg nr. 7. Den overordnede anvendelse ændres derved fra blandet bolig og erhverv til centerområde. I forbindelse med efterfølgende lokalplanlægning for rammeområde 1C02, vil det være muligt at gennemføre en nærmere vurdering af, om det forurenede areal påvirkes, når områdets
disponering er fastlagt.
Det nye rammeområde for 1R03 (sammenfaldende med den tidligere nordlige
del af 1R03) og 1R02 giver ikke anledning til miljøpåvirkninger, da hverken afgrænsning eller bestemmelser for rammeområdet ændres i forhold til de eksisterende rammeområder.

6.4

Vurderingskriterier, indikatorer og databehov

De sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger vil blive beskrevet og vurderet i
miljørapporten ved at karakterisere en miljøpåvirkning i tekst. I det omfang det
er muligt, vil illustrationer, kort, m.v. også blive inddraget i beskrivelsen af indvirkninger på miljøet.
Miljøpåvirkningerne vil blive beskrevet med udgangspunkt i planernes påvirkninger af hver af de identificerede miljøfaktorer. Der kan desuden være miljøpåvirkninger, som vil påvirke flere miljøfaktorer.
I nedenstående tabel er der oplistet en række kriterier og indikatorer til brug for
vurderingen af de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger, der er identificeret i
kapitel 5 og 6.
I Tabel 6-1 angives de kriterier og indikatorer, der er anvendt ved vurderingen
af de sandsynlige miljøpåvirkninger for hver af de relevante miljøfaktorer.
Tabel 6-1: Miljøfaktorer, vurderingskriterier, indikatorer og databehov

Miljøfak-

Vurderingskriterier

Indikatorer

›

›

Påvirkning af bilag IV-arter

›

Påvirkning af biodiversitet

›

Adgang til rekreative områder

tor
Biologisk

Datagrundlag

Kommuneplantillæg nr. 7

mangfoldig-

Ændringer af arealanven-

hed, flora og

delse og mindre rekreative

fauna

områder og landområder.

›

Miljøportalen

Lokalplan 1088
Byggefelter og beplantningsbælter

Befolkningen

›

Kommuneplantillæg nr. 7

og menne-

Ændringer af arealanven-

skers sund-

delse og mindre rekreative

hed

områder, bestemmelser og

Støjberegninger
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afgrænsning af rammeom-

›

råde 1E05

Støjpåvirkning af områder til støjfølsom anvendelse

›
Kulturarv,

›

Kommuneplantillæg nr. 7

arkitektonisk

Ændringer af arealanven-

og arkæolo-

delse

gisk arv

›

›

Fortidsminder og beskyttede jord-

Plandata.dk,

og stendiger

Fund og Fortidsminder,

›

Kirkeomgivelser og kirkebyggelinje

›

Bevaringsværdigt kulturmiljø

›

Trafik og øgede udledninger

›

Ændring i bebyggede/befæstede

Lokalplan 1088
Byggefelter og beplant-

Køge Kommuneplan
2017

ningsbælter
Luft og klima

›

Kommuneplantillæg nr. 7
Ændring af erhvervsområder til transporttunge erhverv, udlæg af boligom-

arealer

råde

›

Lokalplan 1088

›

Påvirkning af Skensved Å

›

Landskabsoplevelse, synlige ele-

Terrænmo-

menter, bebyggelse m.m.

deller, kort-

Regnvandsbassin

Landskab

›

Kommuneplantillæg nr. 7
Udlæg af boligområde og
erhvervsområder med æn-

materiale og

dret anvendelse, mulighed

ortofotos.

for støjvold og skov

›

Lokalplan 1088
Byggefelter og beplantningsbælter
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Miljøstatus

I dette afsnit redegøres for den eksisterende miljøtilstand i og omkring planområdet. Den eksisterende miljøtilstand danner grundlag for miljøvurderingen.

7.1

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna

Natur
Planområdet består overvejende af landbrugsarealer. Den nordlige del af planområdet afgrænses af Skensved Å, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens2
§ 3 og ligeledes af vandløbsloven3. På arealerne umiddelbart syd for åen findes
enkelte grønne områder, hvoraf der er registreret tre vandhuller, en eng og en
mose af den vejledende registrering af beskyttet natur efter naturbeskyttelsesloven. Der findes desuden tre vandsamlinger, som sandsynligvis opfylder kravene
for § 3-vandhuller da de er over 100 m². Mellem Skensved Å og Egedesvej findes et § 3-vandhul.
Mellem Skensved Å og gården Fredhøj findes et grønt areal, som ikke dyrkes og
som kan fungere som levested for dyr og planter.
På arealet ud mod jernbanen findes to regnvandsbassiner og to § 3-beskyttet
søer. Regnvandsbassinerne nordvest for Ølsemagle er på nuværende tidspunkt
ikke omfattet af den vejledende registrering af § 3-natur. Det er dog sandsynligt, at de opfylder kravene.
Ud mod motorvejen findes tre vandhuller/regnvandsbassiner som ligeledes vurderes at opfylde kravene for § 3-beskyttede vandhuller. I fredskoven nord for
Ølsemagle findes ligeledes et § 3-vandhul. I den vestlige del af planområdet
mord Nordhøj findes et § 3-vandhul.
Ved Ølsemagle findes Snogebæk, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3 og ligeledes af vandløbsloven. Visse steder er åen restaureret og genslynget
og andre steder er den rørlagt.

Bilag IV-arter
Planområdet er undersøgt for arter listet på habitatdirektivets bilag IV på databaserne:

›
›
›

Danmarks Fugle og Natur
Dofbasen
Naturdata (Danmarks Miljøportal)

Inden for planområdet er der ikke registreret bilag IV-arter. Umiddelbart nordøst
for Skensved Å op mod motorvejen er der registreret en del padder som også
inkluderer spidssnudet frø, som er listet på bilag IV. Registreringerne er fra

2
3

Bekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse
Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb
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2008 og der findes ingen nyere tilgængelige registreringer. Det er derfor ikke
usandsynligt, at arten også findes i vandhullerne syd for åen inden for planområdet.
Skensved å kan fungere som ledelinje for flagermus (og en række andre dyr og
planter).

Fredskov
Der findes fire fredskovsarealer inden for rammerne for kommuneplantillæg nr.
7. Disse fremgår af Figur 7-1.

Figur 7-1

7.2

Nye kommuneplanrammer som udlægges med kommuneplantillæg nr. 7

Befolkning og menneskers sundhed

Støj fra veje og jernbaner
Planområdet for Kommuneplantillæg nr. 7 er i dag belastet af støj fra hhv. Egedesvej som går gennem området, Køge Bugt Motorvej E20 som ligger øst for
området og jernbaner for S-togstrafik og regionaltogstrafik. Det er især støj fra

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN FOR KØGE NORD

43

motorvejen der i dag belaster eksisterende landsby Ølsemagle ud over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra veje.

Rekreative forhold
Eksisterende kommuneplanrammer udlægger i dag ramme 1R03 og 1R03 til rekreative områder. På området for ramme 1R02 er der i dag noteret fredskov på
matriklerne (se Figur 7-1). Ramme 1R03 løber langs Skensved Å, hvilket har en
rekreativ værdi for befolkningen i området.

7.3

Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv

Inden for forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 1088 ligger fredede
fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger. Ølsemagle Landsby er udpeget
som værdifuldt kulturmiljø og Ølsemagle Kirke er omfattet af en kirkebyggelinje.

Figur 7-2

Fortidsminder, beskyttede diger, kulturmiljø, kirkeomgivelser og kirkebyggelinje inden for forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 1088.

I den centrale del af planområdet ligger to fortidsminder, som består af gravhøje
med fortidsmindebeskyttelseslinjer omkring. Begge fortidsminder er rundhøje
fra oldtiden og er ca. 3 m høje. I den nordlige del af planområdet ligger endnu
en rundhøj fra oldtiden, som er ca. 1,8 m høj. Størstedelen af beskyttelseszonen
ligger inden for planområdet og en mindre del ligger nord for Skensved Å.
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Syd for planområdet er registreret et fortidsminde, som består af en nyere sporbærende buebro, hvor en del af beskyttelseszonen ligger inden for planområdet.
Fortidsminderne er beskyttet efter museumsloven og arealet inden for 100 meter fra fortidsmindet er beskyttet mod tilstandsændringer efter naturbeskyttelseslovens § 184.
Inden for hele planområdet ligger der beskyttede sten- og jorddiger, som typisk
markerer gamle skel, sogne og andre grænser. Digerne ligger stadig primært i
markskel og er beskyttede mod tilstandsændringer efter museumslovens § 29
a5.
Ølsemagle Kirke er omfattet af en kirkebyggelinje på 300 m fra kirken. Inden for
bebyggelseszonen, må der ikke opføres bebyggelse med en højde på over 8,5 m
efter naturbeskyttelseslovens § 19. Kirkens omgivelser er herudover udpeget i
Køge Kommuneplan 2017 med retningslinjer om, at der inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser kun må gennemføres byggeri, anlæg og skovplantning, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab
eller landsbymiljø.
Ølsemagle Landsby er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø i Køge
Kommuneplan 2017, som den gamle landsbykerne. Af retningslinjerne for de
særligt bevaringsværdige landsbyer, fremgår det, at de karakteristiske, oprindelige træk skal tilstræbes bevaret, og eventuelt nybyggeri, anlæg mv. skal ske på
baggrund af en lokalplan, hvis formål det skal være at bevare landsbyen og tage
hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til
sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade. Eksisterende Lokalplan 1044 ændrer dog lokalplanens afgrænsning i forhold til den
oprindelige udpegning og muliggør udstykning i to mindre områder inden for det
kommende boligområde (1B07).
Der er ikke nogen kulturarvsarealer inden for planområdet, hvor der ville være
større sandsynlighed for at påtræffe underjordiske arkæologiske levn. Inden for
fortidsmindebeskyttelseslinjerne kan der være arkæologiske levn.

7.4

Luft og klima

Køge Nord-områdets motorvejsnære beliggenhed betyder, at der allerede i dag
er partikelforurening i dele af området. Dog er niveauet i henhold til Miljøstyrelsens kortlægning af luftforurening i byer, langt under EU-grænseværdierne og
ca. på niveau med Køge Byområde generelt.
I Køge Kommuneplan 2017, er der udpeget områder med potentiel risiko for
oversvømmelse. I Køge Nord er udpeget flere terrænmæssige lavninger med potentiel risiko for oversvømmelse ved skybrud. De fleste af lavningerne ligger inden for rammeområder, som ikke ændres med Kommuneplantillæg nr. 7, mens

4
5

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 240 af 13. marts 2019
Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014
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et større område ligger i den sydlige del af et rekreativt område, som med kommuneplantillægget ændres til erhvervsområde.

7.5

Landskab

Af væsentlige landskabselementer ses centralt i området to fredede fortidsminder, rundhøje fra oldtiden. Ølsemagle by er iht. Køge Kommuneplan udpeget
som værdifuldt kulturmiljø med kulturhistorisk bevaringsværdi. Desuden er Ølsemagle landsby er en fint afgrænset landsby som bærer tydelige spor fra reformperioden (1776 til 1781), hvor grundlaget for det nutidige ejendomsmønster blev grundlagt. Ølsemagle er i denne periode blevet udskiftet ud fra en
stjerneudskiftningsmodel. Stjerneudskiftningen kan ses på placeringen af læhegn og sten- og jorddiger, som er placeret inde fra landsbyen og ud i et stjernemønster. Gårdene blev oftest liggende i landsbyen, hvilket også er tilfældet i
Ølsemagle, som også har en kirke beliggende midt i byen. Ølsemagle Kirke samt
Valsemøllen vurderes at være landmarks. Karakteristisk for området er åbne og
transparente landskabsflader som giver store og åbne udsigter over markflader
og morænelandskabet.
Solrød Kommune har udpeget området omkring Skensved Å som havende kulturhistorisk bevaringsværdi bl.a. grundet en høj koncentration af bronzealderhøje. Disse er dog ikke tydelige syd for Skensved Å i Køge Kommune.
De åbne udsigter er sårbare overfor at blive lukket af. Kulturmiljøer og områder
med kulturhistorisk bevaringsværdi er potentielt sårbare og skal tænkes ind i en
fremtidig udvikling af området, ligesom hensynet til kirkebeskyttelseslinjen ved
Ølsemagle Kirke skal respekteres. Se afsnit 8.3 om kulturarv. Her fremgår det,
at der inden for centerrammen, bygges højere end den maksimale bygningshøjde inden for kirkebyggelinjen.
Kulturarv, som rundhøje og diger i området, bør også tænkes ind i den fremtidige bebyggelsesstruktur, så disse fremhæves i landskabet og indbyder til besøg
– kulturarven i landskabet har stor fortælleværdi, og via en formidling af denne
højnes oplevelsesværdien af landskabet. Ølsemagle By er et udpeget kulturmiljø
og indsigten til kirken fra de åbne landskaber omkring rundhøjene, herunder fra
den nye rekreative sti i traﬁkplanen, bør sikres.
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Figur 7-3

Eksisterende landskabelige forhold. (Masterplan Køge Nord, 2019, Køge
Kommune).
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Miljøvurdering

I dette afsnit beskrives de sandsynlige væsentlige indvirkninger på de miljøforhold, som på grundlag af afgrænsningen i kapitel 6 er udvalgt som de relevante
miljøfaktorer.
Vurderingen af indvirkningen på de enkelte miljøfaktorer er gennemført på baggrund af generel viden om indvirkningerne af de retningslinjer og bestemmelser,
som kommuneplantillægget og lokalplanen indeholder.

8.1

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna

Kommuneplantillæg
Påvirkningen på den biologiske mangfoldighed består blandt andet i områdernes
mulighed for at udvikle sig til natur da en stor del af planområdet består af landbrugsarealer. Det samlede areal til landområde og rekreative område bliver lidt
mindre med Kommuneplantillæg nr. 7 end med de eksisterende rammer. Påvirkningen af den biologiske mangfoldighed afhænger dog også af kvaliteten og
sammenhængen af de enkelte områder og ikke kun af størrelsen af det samlede
udlæg. Arealet hvor der potentielt kan udvikles natur mindskes ved udlæg af et
byområde.
Med de nye kommuneplanrammer samles et centralt område inden for kommuneplantillægget til anvendelse som rekreativt område og landområde samt et
boligområde, hvor der vil være ubebyggede arealer, som i anvendelse kan kobles sammen med rekreativt/landområde. Afhængigt af de konkrete bestemmelser i den senere planlægning og udformning af rammeområderne, kan disse arealer bruges til at øge biodiversiteten, i det omfang de mulige levesteder muliggør dette. Det vil afhænge af den konkrete udvikling af området. Områdets ændring langs banen til ind mod centrum af planområdet vurderes ikke at medføre
en væsentlig påvirkning for områdets mulighed for at udvikle sig som et værdifuldt levested. Dette skyldes, at det i forvejen udpegede område ligger isoleret
fra andre områder og fragmenteres af jernbanen. Det nye rekreative område ligger i tilknytning til fredskoven nord for Ølsemagle, og kan således fungere som
spredningskorridor til søerne/vandhullerne vest for Ølsemagle.
Der er således potentiale for, at den centrale del af planområdet, vil kunne fungere som et mere sammenhængende "grønt område" med mulighed for en vis
biologisk mangfoldighed i forhold til de eksisterende kommuneplanrammers anvendelse og mere fragmenterede opdeling med et erhvervsområde i midten.
Det kommende landområde kommer til at bestå af arealet inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring den sydlige gravhøj i området og af arealet, hvor
der er fredskov. Fredskovsarealet ændres ikke med kommuneplantillægget. En
del af landbrugsarealet omkring den nordligste gravhøj overgår til erhvervsområde. Den sydlige del af landbrugsarealet overgår til boligområde. Der vil derfor
sandsynligvis ikke forekomme landbrug/dyrkning på arealerne fremover. Overgangen fra dyrket landbrug til boligområde kan være med til at styrke områdets
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biologiske mangfoldighed. Områdets potentiale for at udvikle sig til endnu mere
værdifuld natur, som f.eks. urørt natur, bortfalder dog permanent, hvor der bygges boliger. Påvirkningens omfang vil afhænge af den konkrete pleje og beplantning af de to arealer.
Den vestlige del af det rekreative område ved Nordhøj overgår til erhvervsområde. Det skal i den kommende planlægning af området sikres, at den § 3-beskyttede sø ikke påvirkes.
Udpegningen af centerområde ud mod motorvejen ændres ikke, men der bør i
den senere planlægning tages stilling til, hvorvidt vandsamlingerne er omfattet
af naturbeskyttelseslovens § 3.

Lokalplan
Med forslag til Lokalplan 1088 udlægges to byggefelter og to beplantningsbælter
inden for lokalplanområdet. De to byggefelter udfylder stort set hele arealet og
muliggør bebyggelse og befæstede arealer til vejadgange og parkering. Inden
for de to byggefelter, vil der fremover ikke være mulighed for levesteder for
flora/fauna, hvis byggefelterne benyttes fuldt ud. Bebyggelsens facader kan begrønnes med planter, så facaden er dækket i mindst halvdelen af facadens
højde. Hvis denne mulighed udnyttes, kan det udgøre levested eller fødegrundlag for mindre insekter, alt efter valg af beplantning og omfanget af begrønningen.
De to beplantningsbælter udlægges langs planområdets nordlige afgrænsning
(Skensved Å) og langs den sydlige afgrænsning (Egedesvej) i en bredde af henholdsvis 15 m og 5 m. Det indgår i lokalplanens bestemmelser, at beplantningen
skal være varieret og bestå af blomstrende og bærbærende buske og mindre
træer samt både stedsegrønne og løvfældende træer. Herudover, kan der etableres regnbede inden for beplantningsbælterne. Etablering af beplantningsbælterne er en forudsætning for at tage ny bebyggelse inden for lokalplanområdet i
brug. De to beplantningsbælter kan således være med til at øge den biologiske
mangfoldighed i området ved at danne levesteder og fødegrundlag for dyr og
planter. Ligeledes kan udlæg af regnbede udgøre levesteder for dyr og planter
helt eller delvist tilknyttet vand såsom padder.
Da der tidligere er registreret padder ved Skensved Å, kan flere vandhuller
styrke den samlede bestand. Skensved Å fungerer med al sandsynlighed som ledelinje for en række dyr som blandt andet flagermus. De kan ligeledes anvende
beplantningsbæltet som ledelinje. Potentialet af beplantningsbæltet kommer dog
an på den konkrete udførelse og artssammensætning samt antallet og størrelsen
af regnbede. Ændringen vurderes at kunne gavne områdets biologiske mangfoldighed, men som et mindre tiltag.
Det sydlige beplantningsbælte, mod Egedesvej, er 5 m bredt og kommer ikke
umiddelbart til at være sammenhængende med andre beplantede områder.
Dette beplantningsbælte vil derfor ikke have samme kvalitet som det nordlige
beplantningsbælte, som er 15 m bredt og ligger i tilknytning til Skensved Ådal.
Det eksisterende dige med træer/mindre beplantning vil muligvis kunne fungere
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som sammenhæng, men beplantningsbæltet ville kunne opnå en bedre funktion
for områdets biodiversitet, hvis det var koblet sammen med det nordlige beplantningsbælte, f.eks. med et yderligere beplantningsbælte langs øst- eller
vestsiden af lokalplanområdet.
Realiseringen af rammerne for Lokalplan 1088 vurderes, ud over beplantningsbælterne, ikke at være væsentligt forskellig for påvirkningen af biologisk mangfoldighed, flora og fauna fra realiseringen af rammerne i det eksisterende plangrundlag. Tages der udgangspunkt i den faktiske anvendelse af området, kan lokalplanen medføre, at et grønt og udyrket areal inden for området bebygges eller befæstes.
I Skensved Ådal, umiddelbart nord for lokalplanområdet, etableres et forsyningsanlæg, som udformes som natur med synlig vandhåndtering i form af lavninger i terrænet. Sammen med dette anlæg, kan det samlede områdes forhold
for de bilag 4-arter, som lever langs Skensved Å forbedres.

8.2

Befolkning og menneskers sundhed

Kommuneplantillæg
Med forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 mindskes det samlede areal til rekreative områder og landområde. Ombytningen af arealer betyder dog også, at rekreative områder og landområder vil opfattes som et mere sammenhængende
område, og at adgangen til områderne forbedres, ved at de ikke er opdelt af erhvervsområder. Med tilføjelsen af et boligområde i midten, vil adgangen yderligere øges, da boligområdets veje sandsynligvis vil kunne benyttes som adgang
til de rekreative områder og landområder. Herudover kan boligområdet, afhængigt af den senere udformning, indgå i det areal, som kan benyttes rekreativt.
Det nye rekreative område (1R04) udendørs idrætsfaciliteter og anlæg til regnvand, skov og støjvold kan udformes, så de også rummer rekreative værdier. De
rekreative muligheder i området kan således blive forbedret, afhængigt af den
konkrete udformning.
Kommuneplantillægget forbedrer således, samlet set, befolkningens anvendelse
og adgang til området ved at samle de funktioner, som tiltrækker beboere og
besøgende i midten af planområdet med en tydeligere adskillelse til erhvervsområdet.
For beboere i Ølsemagle Landsby kan der være en negativ påvirkning ved at
arealet med åbent land nord for Ølsemagle ændres til et beboelsesområde i forlængelse af den eksisterende landsby. Det vil således påvirke både opfattelsen
af Ølsemagle som en afgrænset, traditionel landsby og påvirke udsynet fra
landsbyen og øge trafikken i området. De eventuelle gener, som den tidligere
drift af landområdet har givet anledning til, vil dog ophøre. Med kommuneplantillægget flyttes erhvervsområdet desuden længere væk fra Ølsemagle Landsby
og afgrænses både visuelt og støjmæssigt af en landskabsvold.
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Støj
Kommuneplantillæg nr. 7 udlægger område 1B07 til boligområde, som skal anvendes til tæt-lav boligbebyggelse. Samtidig udlægger Kommuneplantillæg nr. 7
i ramme 1E04 og 1E05 erhvervsområder til erhverv i form af lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med betydeligt transportbehov.
Ramme 1R04 i Kommuneplantillæg nr. 7 udlægges til rekreativt brug, med mulighed for etablering af støjvold.
Støjberegningen viser, at der ved realisering af den af kommuneplantillægget
muliggjorte støjvold undgås en påvirkning af det udlagte boligområde fra erhvervsområde 1E04 og 1E05 (se Figur 8-1 og Figur 8-2 nedenfor).

Figur 8-1

Støjredegørelse for støjudbredelse ved lettere industri, muliggjort af
ramme 1E04 i Kommuneplantillæg nr. 7. Støjvold indsat med maksimal
højde på 18 m.
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Figur 8-2
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Støjredegørelse for støjudbredelse ved lettere industri, muliggjort af
ramme 1E05 i Kommuneplantillæg nr. 7. Støjvold indsat med maksimal
højde på 18 m.

I ramme 1E06 planlægges i Kommuneplantillæg nr. 7 for stationsnært erhvervsområde med lettere industri. En realisering af det af det i 1E06 og 1E05 muliggjorte erhverv vurderes ikke at medføre støjgener for det planlagte område til
centerformål i rammeområde 1C02.
Arealet, hvor støjvolden er placeret, er udlagt til rekreativt område. Den vestlige
del af området, som vender ind mod erhvervsområderne, vil være belastet af
støj over grænseværdien på 40 dB i stort set hele støjvoldens længde. Der vil
således være en væsentlig påvirkning af den rekreative anvendelse af arealet.
Resultaterne viser, at grænseværdierne for støj fra togtrafik er overholdt for
hele den planlagte bebyggelse.
Øst for det udlagte boligområde, 1B07, samt område til centerformål, 1C02, ligger Køge Bugt Motorvej E20 og nord for disse rammeområder ligger Egedesvej.
Støjberegningen viser, støjniveauet på etagebebyggelsen mod motorvejen vil
overskride den vejledende grænseværdi Lden 58 dB på mange af facaderne af
klyngerne som vender mod øst.
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Figur 8-3

Støjredegørelse for støjudbredelse fra Køge Bugt Motorvej E20 og Egedesvej til boligområde og område til centerformål muliggjort af kommuneplantillæg nr. 7.

Formålet med forslag til Kommuneplantillæg nr. 7, er at muliggøre en udvikling i
overensstemmelse med Revision 2019, omtalt under kapitel 5.4. I dispositionsplanen for området består bebyggelsen af klynger med etageboliger op til 5 etager i området for udlagt til centerformål (ramme 1C02). En væsentlig støjpåvirkning af områderne til beboelse og centerformål vil, såfremt bebyggelsen muliggjort af kommuneplantillægget udformes i overensstemmelse med dispositionsplanen, kunne afværges for udendørs opholdsarealer (Figur 8-3).
Påvirkning af befolkning og menneskers sundhed som følge af støj fra nærliggende motorvej og Egedesvej vurderes at være væsentlig, men kan afværges
ved at udforme bebyggelse til afskærmning af støj således, at de vejledende
grænseværdier for vejtrafikstøj, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr.
4/2007 ”Støj fra veje” (Miljøstyrelsen 2007), overholdes.

Lokalplan
Etablering af virksomheder inden for lokalplanområdet, vil betyde, at de omkringliggende områder påvirkes af støj fra virksomhederne. Med én virksomhed i
drift, vil det rekreative areal (1R03) nord for lokalplanområdet blive støjbelastet
med ca. 45-55 dB (se Figur 8-4). Grænseværdien for rekreative områder er 40
dB. Der vil således være en væsentlig påvirkning af den rekreative anvendelse
af området.
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Støjredegørelse for støjudbredelse fra én virksomhed i område 1E04.

Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv

Kommuneplantillæg
Med Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 ændres eller påvirkes en del af de rammeområder, som indeholder fredede fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger, værdifuldt kulturmiljø eller kirkebyggelinje.
Den sydlige gravhøj og fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring, vil fremover
være beliggende i et rammeområde for det åbne land (13L01), som indeholder
bestemmelser om, at der ikke må etableres bebyggelse.
Den nordlige gravhøj, vil være beliggende inden for et rammeområde udlagt til
erhverv (1E05). Der er ikke udlagt byggefelter i forbindelse med udlæg af rammeområdet, men det vurderes, at arealet vil kunne bebygges op til den maksimale bebyggelsesprocent uden at inddrage beskyttelseszonen.
Beskyttelseszonen for den fredede jernbanebro, kommer fremover til at ligge inden for et rekreativt areal.
Størstedelen af de beskyttede diger, kommer fremover fortsat til at ligge i skel,
som også anvendes til afgrænsning af de nye kommuneplanrammer eller inden
for rekreative områder. Der er dog et dige, som fortsat kommer til at ligge inden
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for et erhvervsområde (1E05), men der er ingen ændring i forhold til den gældende kommuneplanramme.
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.
De beskyttede diger og fredede fortidsminder berøres således ikke direkte af
kommuneplantillægget, men der kan være en påvirkning af gravhøjene som
landskabeligt element. Denne påvirkning vurderes i afsnit 0.
Inden for den nordlige del af kirkebyggelinjen for Ølsemagle Kirke, planlægges
for et nyt boligområde (1B07). Den maksimale bygningshøjde for området er
fastlagt til 8,5 meter og bebyggelsen vil derfor ikke være i strid med kirkebyggelinjen. Realisering af bebyggelsen i centerområdet øst for kirken kræver dispensation fra kirkebyggelinjen, da den maksimale bygningshøjde inden for dette
område er 30 m.
Udpegningen af Ølsemagle Landsby påvirkes ikke ved de nye kommuneplanrammer, men kan blive påvirket af udbygningen af det nye boligområde (1B07) nord
for Ølsemagle. Det nye boligområde ligger i umiddelbar forlængelse af den bevaringsværdige landsby og landsbyafgrænsningen vil derfor blive påvirket, så der
ikke fremover fremgår en klar adskillelse mellem landsbyen og det åbne land.

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.

8.4

Luft og klima

Kommuneplantillæg
Realisering af Kommuneplantillæg nr. 7 medfører øget risiko for partikelforurening fra trafik, idet der planlægges for mere transporttunge virksomheder inden
for 1E04. Den konkrete påvirkning afhænger af omfanget af tung trafik, som de
kommende erhvervsvirksomheder genererer. Påvirkningen kan muligvis opvejes
af, at det samlede erhvervsareal formindskes med kommuneplantillægget og at
anvendelsen af de øvrige erhvervsområder ændres til mindre transporttunge erhverv.
Udlæg af rammeområde 1E05 betyder, at et tidligere rekreativt areal, vil kunne
bebygges med erhverv. Inden for dette område er udpeget et lavningsområde
med potentiel risiko for oversvømmelse ved skybrud. I forbindelse med lokalplanlægning af området, skal det således håndteres, at den øgede bebyggelse
og befæstning af arealer kan forøge risikoen for oversvømmelse.
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Udlæg af den centrale del af planområdet til boligområde 1B07, betyder, at en
del af arealanvendelsen ændres fra åbent land til boligområde. Ved udnyttelse af
rammeområdet, vil en del af området blive befæstet af veje, stier og øvrige belægninger, og bebyggelsens tagflader vil give anledning til, at der er tagvand,
som skal afledes. Masterplan 2019 indeholder visioner om regnvandshåndtering
på terræn og de detaljerede bestemmelser herom fastlægges i den senere lokalplanlægning. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 indeholder ikke bestemmelser
om klimatilpasning, herunder håndtering af regnvand. I forbindelse med lokalplanlægning af boligområdet, skal der således reserveres areal til håndtering af
overfladevand med udgangspunkt i principperne fra den reviderede masterplan
for Køge Nord.
Det nye rammeområde 1R04 kan blandt andet indeholde anlæg til håndtering af
regnvand. Den sydlige del af rammeområdet, mod jernbanen, indeholder allerede et regnvandsbassin og rammebestemmelserne er således i overensstemmelse med den nuværende anvendelse. Inden for rammeområdet kan der eventuelt etableres yderligere, mindre regnvandshåndteringsanlæg.

Lokalplan
Påvirkningen af luftforhold svarer til påvirkningen vurderet for rammeområde
1E04.
Der er lugtgener fra produktionsvirksomheden CP Kelco, som ligger vest for lokalplanområdet. Lugtgenerne er dog ikke til hinder for etablering af den type
virksomheder, som kommuneplantillægget giver mulighed for i den vestlige del
af Køge Nord-området.
Lokalplanen muliggør af regnvandsbassiner, som en del af beplantningsbæltet
mod nord og sikrer ubefæstede arealer inden for lokalplanområdet til nedsivning
af vand fra tage på egen grund. Overfladevand fra lokalplanområdet ledes til
Skensved Å via forsinkelse- og rensebassiner i ådalen uden for lokalplanområdet.

8.5

Landskab

Kommuneplantillæg
Med forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 ombyttes arealer til rammområde 1E05,
ved at ændre det rekreative areal til erhverv, så erhvervsområdet fremover
fremstår som et mere samlet område. Visuelt vil det betyde, at en udbygning inden for erhvervsområdet vil fremstå som en sammenhængende bymæssig bebyggelse med det eksisterende erhvervsområde (2E01) på den anden side af
jernbanen, i stedet for at de to erhvervsområder er adskilt af et rekreativt område. Derudover ændres den østlige del af erhvervsområde 1E05 så afgrænsningen mod øst bliver en lige linje, i stedet for den tidligere afgrænsning med et
landområde inden i erhvervsområdet.
Den centrale del af kommuneplantillæggets område ændres fra erhverv og landområde til rekreativt område, boligområde og landområde. Med en fuld
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udnyttelse af de gældende rammeområder kunne der opstå en meget markant
overgang mellem et etableret erhvervsområde og det ubebyggede landområde.
Med de nye kommuneplanrammer kommer boligområdet til at ligge mellem to
høje grønne områder – landområde med skov mod øst og rekreativt område
med støjvold mod vest. Ændringen betyder, at området samlet set, vil fremstå
mere sammenhængende og med en mere klar adskillelse mellem erhverv og anden arealanvendelse. I forhold til afgrænsningen til det øvrige åbne land, fremgår området mellem Lille Skensved, Ølsemagle og den nye station ved Køge
Nord, i forvejen som et sammenhængende område gennem de allerede vedtagende rammer.
Ølsemagle landsby er en fint afgrænset landsby som bærer tydelige spor fra reformperioden (1776 til 1781), hvor grundlaget for det nutidige ejendomsmønster blev grundlagt. Ølsemagle er i denne periode blevet udskiftet ud fra en
stjerneudskiftningsmodel. Stjerneudskiftningen kan ses på placeringen af læhegn og sten- og jorddiger, som er placeret inde fra landsbyen og ud i et stjernemønster. Gårdene blev oftest liggende i landsbyen, hvilket også er tilfældet i
Ølsemagle, som også har en kirke beliggende midt i byen. Ølsemagle er i kommuneplanen udpeget som værende værdifuldt kulturmiljø, grundet den gamle
landsbykerne.
Set fra Ølsemagle Landsby betyder ændringen, at der mod nord vil være et boligområde, i stedet for et ubebygget landområde, hvilket vil være en væsentlig
ændring. Potentielle erhvervsområder kommer til at ligge længere væk og vil
derfor være mindre synlige end en placering inden for det gældende erhvervsområde (1E05).
Placeringen af det nye boligområde op ad Ølsemagle, i et område hvor flere af
de beskyttede sten- og jorddiger, samt læhegn er placeret, vil betyde, at stjerneudskiftningsstrukturen vil blive sløret markant, med en væsentlig påvirkning
til følge. Dele af stjerneudskiftningsstrukturen syd for Ølsemagle er dog allerede
erstattet af infrastruktur anlæg og erhvervsbyggeri. På topografiske kort er
strukturen stadig let genkendelig. Derudover, er dele af strukturen omkring Ølsemagle allerede påvirket af ramme 1C02, som er udlagt som centerområde
omkring Køge Nord Station og der er tilføjet mulighed for en mindre udstykning i
den nordøstlige del af Ølsemagle gennem Lokalplan 1044.
Den maksimale bygningshøjde for bebyggelse øst for højspændingsledningen i
rammområde 1E05 ændres fra maksimalt 40 m til 20 m. Det betyder, at erhvervsbebyggelsen mod det nye rekreative areal (1R04) og det nye boligområde
(1B07) vil være en mindre markant overgang mellem boligområdet, som kan
udbygges i op til 8,5 m højde, og erhvervsområdet. I det rekreative område muliggøres en støjvold, som afhængigt af den endelige højde, også vil kunne fungere som delvist visuel afskærmning af erhvervsområdet, set fra boligområdet.
Det ny udlagte boligområde i den kommende ramme 1B07, ligger i et terræn
15-17,5 moh. Ølsemagle og Ølsemagle Kirke, ligger fortrinsvis i 10 moh. I dag
ligger kirken op til et udpeget landområde, hvor der vil være indsyn til kirken.
Oplevelsen af Ølsemagle Kirke, som et markant landskabselement, placeret højt
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i landskabet, vil blive påvirket at placeringen af det nye boligområde. Derudover
vil landskabsrummet omkring kirken fremstå markant mere lukket end tidligere.
Støjvolden i 1R04 forventes at ligge i den midterste del af området og således
sno sig rundt om og imellem de to gravhøje. Rammeområdets afgrænsning ligger uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen og der er således ikke en direkte påvirkning af de to gravhøje. Gravhøjene ligger med en afstand, så der er visuel
forbindelse med dem og så de potentielt kan opleves samlet på afstand, afhængigt af konkrete forhold, som beplantning på og omkring gravhøjene. En
støjvold mellem de to gravhøje, som kan være højere end selve gravhøjene, vil
ødelægge den visuelle forbindelse mellem dem, samt rumligt afgrænse landskabsrummet så det får en markant mere lukket karakter. Som landskabselementer i et ellers fladt landskab, vil en kommende støjvold således være en væsentlig påvirkning af de to gravhøje.
Den nordlige gravhøj ligger inden for et erhvervsområde (1E05) og der kan derfor potentielt blive placeret bebyggelse tæt på beskyttelseslinjen til den nordvestlige side. Denne gravhøj kan dermed komme til at ligge skjult i landskabet
mellem et erhvervsområde og en støjvold, i et meget lukket landskabsrum.
Kommende skov i 1R04 forventes at ligge i den nordlige del af arealet. Med placering af en skov her, vil der med tiden være en visuel adskillelse mellem boligområdet (1B07) og de to erhvervsområder (1E05 og 1E06).
Anvendelsen inden for erhvervsområderne 1E04 og 1E06 ændres, så der fremover kan være lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed i 1E04
og lettere industri i 1E06. Begge områder har en bebyggelsesprocent på 50 og
en bygningshøjde på 15 m (bortset fra en del af 1E06, som er 30 m), men det
må forventes, at bebyggelsen inden for 1E04 sandsynligvis vil bestå af færre,
men større bygninger. Visuelt, vil dette område derfor opfattes som et traditionelt industriområde med store bygningsvoluminer og få virksomheder. For området inden for 1E06, vil anvendelsen sandsynligvis betyde, at der vil være flere,
mindre bygninger og flere virksomheder.

Lokalplan
Den visuelle påvirkning af forslag til Lokalplan 1088 svarer til påvirkningen af
udlæg af rammeområde 1E04. Ud over de bestemmelser, som fastlægges i kommuneplantillægget, indeholder lokalplanen udlæg af beplantningsbælter og bestemmelser om bygningernes udformning, herunder materialer/facader, belysning og skilte.
De to beplantningsbælter, i den nordlige og sydlige del af lokalplanområdet, vil
være med til delvist at afskærme bygningerne. Beplantningsbælterne vil derudover være afgrænsningen fra den bymæssige bebyggelse mod syd til det åbne
land og Skensved Å mod nord. Beplantningen vil kunne komme til at udgøre et
markant skovbryn, hvis det domineres af løv og dermed skabe en rumlig afgrænsning.
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Mellem Skensved Å og lokalplanområdet ligger den rekreative ramme 1R03 som
en slags buffer mellem åen og erhvervsområdet. Terrænet ned mod åen falder
et par meter fra erhvervsområdet. Der vil blive foretaget terrænreguleringer inden for erhvervsområdet for at tilpasse de store erhvervsbygninger til landskabet. Placering af store erhvervsbygninger tilknyttet anvendelsen til transport og
logistikanvendelse ned mod det rekreative område og det skrånende terræn ned
mod Skensved Å, kan, grundet terrænet, have en påvirkningen af åen som landskabselement. Forslaget til lokalplanen fastsætter bestemmelser for et beplantningsbælte mellem Skensved Å og erhvervsområdet, som vil give et mere naturpræget udtryk mod Skensved Å, da beplantningen vil sløre nogle af terrænforskellene. Herudover, er der fastsat bestemmelser om, at der ikke må ske terrænregulering på mere end +/- 2,5 meter i forhold til eksisterende terræn, og at
terrænet skal fremstå med bløde s-formede kurver, uden tekniske skråninger og
støttemure, på nordsiden af bygningerne.
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Vurdering af indvirkningen på
miljømålsætninger

I nedenstående tabel er det vurderet, hvordan forslag til Kommuneplantillæg nr.
7 og Lokalplan 1088 bidrager til miljøbeskyttelsesmål, som er relevante for planerne og som ikke allerede er omfattet af den øvrige miljøvurdering. Miljøbeskyttelsesmålene kan være fastlagt på internationalt plan, fællesskabsplan eller
medlemsstatsplan.
Tabel 9-1

Vurdering af miljømålsætninger, som er relevante for forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 1088.

Emne

Målsætninger

Vurdering

FN's 17 verdens-

Verdensmål for bæredygtig udvikling, som er
væsentlige i den fysiske planlægning:

›

mål

›

Kommuneplantillæg nr. 7 bidrager positivt til verdensmål

Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lo-

11, da udviklingen af en bæ-

kalsamfund, herunder delmål 11.3, hvor-

redygtig bydel i overensstem-

efter byudvikling skal gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal

melse med Masterplan 2016

øges til en inddragende, integreret og bæ-

og Revision 2019 herved mu-

redygtig boligplanlægning, samt delmål

liggøres.

11.7, hvorefter der skal gives adgang til
sikre, inkluderende, grønne offentlige rum.

›

Verdensmål 15 – Livet på land

›

Kommuneplantillæg nr. 7 kan
bidrage til livet på land, alt efter den konkrete udformning
og naturindhold. Det nye boligområde forhindrer fremtidig
udnyttelse af arealet til naturformål.

Fingerplan 2019

›

Byudvikling og byomdannelse i det ydre

›

Med rammer, som muliggør

storbyområde skal med hensyn til intensi-

bebyggelse i op til 30 meters

teten af områdernes udnyttelse tage ud-

højde i stations- og centerom-

gangspunkt i områdernes beliggenhed i

rådet ved Køge Nord, mulig-

forhold til den eksisterende og besluttede

gør kommuneplantillæg nr. 7

infrastruktur, herunder særligt den kollek-

opfyldelse af målsætning om

tive trafikbetjening.

at stationsnær arealer udnyttes med bebyggelsesprocen-

›

Fingerplanens princip om stationsnærhed,

ter, der modsvarer den cen-

hvorefter stationsnær arealer udnyttes

trale beliggenhed og gode til-

med bebyggelsesprocenter, der modsvarer

gængelighed.

den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed.
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Køge Kommune-

›

plan 2017-29

Det planmæssige mål for Køge Nord er at

›

Kommuneplantillæg nr. 7 vur-

styrke positionen som et regionalt, trafi-

deres at muliggøre udnyttelse

kalt knudepunkt i en ny bydel, som dels

af stationsnære områder ved

muliggør en intensiv udnyttelse af de sta-

Køge Nord i overensstem-

tionsnære arealer, dels muliggør placering

melse med stationsnærheds-

af transport- og logistikerhverv i tilknyt-

princippet.

ning til motorvejen og over tid også med
potentiale for udvikling og fortætning af
de eksisterende erhvervsområder Ådalen
og Sandvadgård, øst for motorvejen.

›

At området omkring Køge Nord station udnyttes i overensstemmelse med Fingerplanens stationsnærhedsprincip.

›

At skabe bedre sammenhæng og tilgængelighed mellem de væsentlige naturområder

›

At bevare, etablere og udvikle grønne områder i byområder

›

At sikre at landskabet indgår som et aktivt, rekreativt element i byudviklingen,
når dette er hensigtsmæssigt i forhold til
at sikre de landskabelige værdier.

›

Kommuneplantillæg nr. 7 muliggør udviklingen af en bæredygtig bydel i overensstemmelse med Masterplan 2016
og Revision 2019, som indeholder grønne byområder og
rekreative områder.
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Afværgeforanstaltninger

Det fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 4 punkt g, at miljørapporten skal indeholdes oplysninger om planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse, og
så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet
ved planernes gennemførelse.
I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene, er der allerede taget højde for
at begrænse eller minimere potentielle miljøpåvirkninger. Udlægget af et rekreativt areal, med en landskabsvold mellem erhvervsområdet og det nye boligområde, kan være med til at sikre, at boligområdet ikke belastes af støj fra virksomhederne over grænseværdien. Den maksimale bygningshøjde i erhvervsområdet, er mod øst, sat ned fra 40 m til 20 m, for at minimere den visuelle påvirkning på boligområdet.
For forslag til Lokalplan 1088, er der fastsat bestemmelser om håndtering af
regnvand og at facadematerialer ikke må give anledning til refleksioner for omgivelserne.
Udlæg af et nyt rekreativt område i forslag til Kommuneplantillæg nr. 7, som er
belastet af virksomhedsstøj over den vejledende grænseværdi, er en væsentlig
påvirkning af den rekreative brug af landskabsvolden. Påvirkningen mindskes
delvist ved at kommuneplantillægget, under rammeområdets bemærkning, forhindrer, at der kan etableres stier og rekreative fritidsfaciliteter på den vestlige
side af volden.
Øvrige miljøpåvirkninger, som visuel påvirkning af to gravhøje, påvirkning af Ølsemagle Landsby og støjpåvirkning af rekreativt areal mod Skensved Å, vil ikke
blive afværget med ændringer i plangrundlaget eller ved øvrige tiltag. Ved senere lokalplanlægning og konkret bebyggelse, kan nogle af påvirkningerne eventuelt mindskes.
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Overvågning

I henhold til § 14 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter skal myndigheden overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af
planens eller programmets gennemførelse.
Miljøvurderingen af forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 1088 viser,
at dele af planerne kan have en væsentlig påvirkning på miljøet. Det drejer sig
især om udlæg af støjende aktiviteter i nærheden af rekreative områder, udlæg
af et boligområde nord for Ølsemagle Landsby og udlæg af et rammeområde til
landskabsvold mellem to gravhøje. Områdets udvikling reguleres nærmere i forbindelse med den kommende planlægning og konkret realisering af bebyggelse
og landskab. De nævnte påvirkninger vil således blive fulgt gennem øvrige tiltag
og der oprettes derfor ikke et selvstændigt overvågningsprogram.
De øvrige miljøpåvirkninger, som er beskrevet i miljøvurderingen, er ikke så væsentlige, at der er behov for særskilt overvågning.

