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Redegørelse
Lokalplan 1095
Daginstitution og idræt ved Ravnsborg

Lokalplanens formål
Køges befolkning vokser og der er behov for en ny integreret daginstitution i den sydlige del af Køge.
Gymnastikforeningen Køge Bugt etablerede i 2014 et springcenter
i forlængelse af Ravnsborghallen. Medlemstallet vokser og foreningen ønsker derfor en hal og tumlesal yderligere til foreningens
aktiviteter. Tumlesalen skal udlejes i dagtimerne til den kommende
daginstitution og anvendes til gymnastikforeningens aktiviteter
eftermiddage, aftener og weekender. Muligheden for at dobbeltudnytte faciliteterne har været afgørende for ønsket om at planlægge
for en daginstitution på de nuværende boldbaner.
I Kommuneplan 2017 er området udlagt til idrætsformål. Der skal
derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, hvor
også muligheder for dagtilbud, ny hal og tumlesal indarbejdes.
Med lokalplanen udlægges ét stort byggefelt, der giver mulighed
for en daginstitution, hal og tumlesal og samtidig giver Ravnsborghallen og bowlingcenteret mulighed for fremtidige udvidelser.
Ravnsborghallen har et konkret ønske om at udvide hallen mod
nord, så der er kapacitet til flere badmintonbaner og rum til foreninger.
Med lokalplanen sikres et udlæg, der omfatter hele områdets parkeringsbehov for besøgende til området både i hverdagen og ved
større arrangementer. Samtidig udlægges areal til veje og stier,
der sikrer tryg færdsel for både de bløde trafikanter, bilister og varelevering mm. til daginstitution og fritidsaktiviteter inde og ude.
Områdets træer og stedets grønne karakter har betydning for
områdets brugere og naboer, som et rekreativt grønt frirum i det
sydlige Køge – Hastrupområdet, og lokalplanen har derfor også
som formål så vidt muligt at bevare de grønne rum, træer og beplantning.
Med lokalplanen udlægges byggefelt, hvor en ny padelbane er
etableret i foråret 2020. Padelbanerne kan flyttes til en placering
nord ud for Ravnsborghallens motionscenter og hovedindgang.
Med lokalplanen inddrages en del af de eksisterende boldbaner,
som udlæg til anden anvendelse. Med lokalplanen skal det samtidig sikres, at det resterende areal til boldbaner opretholdes.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 10 ha og omfatter arealer ejet af Køge Kommune og bygninger ejet og drevet af Køge
Kommune, Den selvejende institution Ravnsborghallen, Køge Bugt
Gymnastikforening og Køge Bowlingcenter. Ravnsborghallen, som
er opført i 1977 er opført på noget af arealet fra den tidligere
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Øverst: de nuværende boldbaner set fra
den sydlige lokalplangrænse ved Obovejkvarteret.

Til højre: stiforbindelse langs jernbanen
fra boligområdet Obovejkvarteret, syd for
lokalplanområdet, og ind på boldbanerne.
De høje træer, som står i et bælte langs
boldbanerne, er med til at give området
dets grønne karakter.

Ravnsborggård. Mange af gårdens træer i den tidligere have er
bevaret (kaldes Ravnsborglund) og udgør området vest for Ravnsborghallen og springcenteret ud mod Ravnsborgvej.
Fodboldbaner og en ny padeltennisbane ligger øst for Ravnsborghallen. Hele lokalplanområdet er omkranset af et beplantningsbælte i varierende bredde bestående af popler. Mod sydvest består
skellet af mindre beplantning samt et plankeværk. Derudover er
der inden for lokalplanområdet spredt beplantning af blandet karakter.
Springcenteret er områdets seneste nybyggeri, der er bygget op
af Ravnsborghallens sydlige gavl. Hertil er etableret en adgangs-/
brandvej og mindre parkeringsplads i grus vest for springcenteret
ved Ravnsborglund.
Til faciliteterne er der i alt anlagt 200 parkeringspladser. I den
nordlige del af området er en større parkeringsplads, hvor de 175
parkeringspladser er anlagt. Vest for springcenteret i områdets
sydvestlige del er parkeringsplads med plads til 25 biler.
Lokalplanområdets østlige skel grænser op til Lille Syd-banen og
det åbne land på den anden side af banen. Det nordøst- og vestlige skel grænser op til Egøjevej og Ravnsborgvej og på den anden
side heraf ligger ældre og nye boligområder og enkelte institutioner. Mod syd grænser området op til et nyere boligområde med
henholdsvis række- og parcelhuse, Ravnsborgvej 5-27 og Obovejkvarteret. Sidstnævnte er delvist adskilt fra lokalplanområdet
med en jordvold og høje træer.
Mellem lokalplanområdet og det sydlige boligområde er der trampestier. Området er brugt af naboer som rekreativt område, hvor
især hundeluftning foregår langs boldbanernes kanter. Med lokalplanen sikres udlæg til stiforbindelser, således at området fortsat
kan anvendes af områdets beboere som rekreativt grønt område.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger byggefelter til opførelse af en daginstitution, en hal og tumlesal til gymnastik. Byggefelterne ligger i tilknytning til springcenteret mod boldbanerne, og er placeret for at
give mulighed for et sammenhængende bygningskompleks. Der er
dog udlagt areal til en passage for gående mellem springcenteret
og det kommende byggeri. Denne kan etableres som sti/glasgang
langs det nuværende springcenters østlige facade. Tilsvarende er
der udlagt areal til en sti langs jernbanen, som forbinder lokalplanområdet med boligområdet Obovejkvarteret mod syd. Endelig er
der udlagt areal til en stiforlængelse fra stien langs Ravnsborghallen til den kommende daginstitutions hovedindgang.
Med lokalplanen udlægges byggefelt, hvor en ny padelbane er
etableret. Hvis flytning af padelbanerne ikke kan undgås, ønsker
padelcenteret en placering af padelbanerne nord ud for Ravnsborghallens motionscenter og hovedindgang.
Den nuværende lokalplan 1036’s byggefelter til eventuel fremtidig
udvidelse af områdets bygninger overføres i denne nye lokalplan.
Efter Ravnsborghallens ønske forøges hallens byggefelt mod nord
for at kunne tilbygge Ravnsborgshallen med plads til flere badmintonbaner samt rum til foreninger.
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Øverst: Ravnsborglund med rødbøgen
midt i billedet, som skal bevares. Forrest
i billedet er den anlagte grusparkeringsplads.

Til højre: området mellem Ravnsborgvej
og parkeringspladsen mod nord er i dag
ikke i brug og kan optimeres og inddrages som parkeringsareal.

Lokalplanen giver mulighed for byggeri i op til 10 meters højde og
med en samlet bebyggelsesprocent på op til 30% for hele lokalplanområdet under et.
For at fremme ensartethed i arkitekturen inden for området skal
det kommende byggeri være i harmoni med det eksisterende byggeris arkitektur med hensyn til materiale- og farvevalg.
Mod Ravnsborgvej i nord udvides det eksisterende parkeringsareal.
Det anlagte parkingsareal i Ravnsborglund, umiddelbart vest for
springcenteret, vil fortsat være reserveparkering. Lokalplanen skal
sikre, at hovedparten af arealet ved Ravnsborglund kan benyttes
som græsparkering ved større arrangementer i hallerne. Parkering
kan i spidsbelastningssituationer foregå på græsset under træerne
med særlig henvisning fra arrangøren. Derudover skal arealet
kunne bruges til udendørs sportsfaciliteter. Lokalplanen skal sikre
bevaringen af den store rødbøg ved Ravnsborglund.
Lokalplanen udlægger også arealer til beplantningsbælter langs lokalplanområdets grænse. Beplantningsbælterne sikrer at områdets
grønne karakter og anvendelse som rekreativt område opretholdes
og samtidig fungerer beplantningsbælterne som afskærmning.
Nogle beplantningsbælter eksistererer allerede, og mod Ravnsborgvej ved Ravnsborglund udlægges arealer til evt. fremtidig
etablering af beplantningsbælter.
I forbindelse med lokalplanen skal den eksisterende brandvej langs
lokalplanområdets sydlige grænse forlænges til hal, tumlesal og
daginstitution. Vejen skal udelukkende anvendes til brand- og redningskøretøjer og renovationsbiler. Derudover vil de eksisterende
adgangsveje anvendes til gående og cyklende. Overkørsler til lokalplanområdet ændres ikke.
Syd for daginstitutionen udlægges areal til en vendeplads. Vendepladsen skal dimensioneres, så der er plads til at udrykningskøretøjer og renovationsbiler kan vende. Samtidig skal der på arealet
være plads til en handicapparkeringsplads og daginstitutionens
renovation.
Der gives med lokalplanen mulighed for at jordvolden langs skellet mod Obovejkvarteret kan fjernes og eventuelt erstattes af et
støjhegn.
Hovedindgang til daginstitution, hal og tumlesal skal være mod
nord, ud mod boldbanerne.
Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Køge Kommuneplan 2017
Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2017-2029, herunder rammeområderne 4R03 - område til idrætsanlæg og for en
mindre del rammeområderne 4R02 - grønt område og 3B27 - boligområde. Område 4R02 er udlagt uden bebyggelsesprocent, men
med en bygningshøjde på 6,5 m i én etage. Område 3B27 er udlagt til åben lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 og
en maks. højde på 8,5 og 1,5 etage. Den nuværende ramme 4R03
fastlægger området til rekreativt område med en bebyggelsesprocent på 10 %, etageantal på 2,5 og en maksimal højde på 12,5.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme
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4R03. Lokalplanen følges derfor af kommuneplantillæg nr. 10 af
Kommuneplan 2017. Kommuneplantillægget fastlægger en ny
ramme 4D02, der erstatter den eksisterende ramme 4R03.
Den ny ramme 4D02 giver mulighed for offentlige formål, herunder dagtilbud, idrætsformål og fritidsformål. Bebyggelsesprocenten
ændres fra 10 % til 30 % inden for området som helhed, for at
sikre, at planlagt byggeri kan placeres inden for området. Derudover ændres etageantallet fra 2,5 til 1 etage og den maksimale
højde ændres fra 12,5 meter til 10 meter.
Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 gælder nedstående bestemmelser for rammeområde 4D02:
Navn:
Ravnsborg Idrætsanlæg
Anvendelse:
Offentlige formål
Specifik anvendelse: Idrætsanlæg. Offentlige formål som anlæg
som dagtilbud, anlæg til idrætsformål og
fritidsformål samt rekreativt område.
Bebyggelsesprocent: 30 %
Etager:
1
Højde:
10 meter
Det er en forudsætning for endelig vedtagelse af lokalplan 1095,
at Kommuneplantillæg nr. 10 vedtages endeligt. Kommuneplantillæg nr. 10 kan ses i sin fulde form på side 15.
Lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 1036 fra 2013. Lokalplan 1036 havde til formål at muliggøre udvidelse af Ravnsborghallen med springcenteret, der blev etableret i 2014.
Med denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses lokalplan 1036 i
sin helhed.
Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.
Kystnærhedszone
Lokalplanområdet ligger inden for tre kilometer fra kysten. Lokalplanen tillader kun begrænset nybyggeri, som byrådet vurderer
ikke vil komme til at påvirke kysten, da ingen bygningsdele vil
komme til at blive højere end allerede eksisterende bebyggelse
inden for lokalplanområdet. Det planlagte byggeri ligger inden for
et samlet bebygget område, der afskærmes fra det åbne land med
Lille Syd-banen mod øst.
Lokalplanens forhold til habitatdirektivet
Påvirkning af Natura 2000-område
Det nærmeste Natura 2000-områder er Køge Å, som ligger omkring 1 kilometer nord for lokalplanområdet. Mellem Køge Å og
lokalplanområdet er der tæt bymæssig bebyggelse og det vurderes
derfor at Køge Å ikke bliver påvirket af lokalplanen.
Påvirkning af bilag IV-arter
Lokalplanområdet ligger inden for et fokusområde for bilag IVarter – spidssnudet frø og stor vandsalamander samt flagermus.
Der er registreret forekomster af bilag IV-arter, flagermus, i lokalplanområdets sydvestlige del. Der er ikke vådområder i området,
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men der er flere store, gamle træer og beplantninger fra før udstykning af området. Derudover er området omgivet af et ca. 50
år gammelt bælte af popler. Der er desuden krat og yngre, plantet
hegn indenfor området.
Det er derfor kommunens vurdering, at det er sandsynligt, at der
både er mulighed for levesteder og fødesøgning i og udenfor lokalplanområdet, og den nævnte rest af gamle træer på området, vurderes som et sandsynligt levested for flagermus. Gennemførelsen
af lokalplanen kræver ikke rydning af de træer og yngre hegn, som
kan være levesteder og fødesøgning for flagermus.
Gennemførelsen af lokalplanen kræver rydning af en mindre del af
træer og hegn i den nordlige del af området ved den eksisterende
parkeringsplads. Ved udpegningen af arealet, der skal ryddes, er
der lagt vægt på at fælde færrest muligt træer og ingen træer inden for fredskovsudpegningen.
[1] BEK nr. 408 af 01/05/2007 Bekendtgørelse om udpegning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).
[1] BEK nr. 330 af 19/03/2013 Bekendtgørelse om fredning af
visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt.
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Varmeplan
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv fjernvarmeforsyning i henhold til Køge Kommunes varmeforsyningsplan og projektforslag for
fjernvarmeforsyning af Køge By og omegn (2011).
Vandforsyningsplan
Ny bygning vil blive tilsluttet vand fra Køge Vandværk, Køge Vand
A/S.
Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser.
Spildevandsplan og klimasikring
Lokalplanområdet er separatkloakeret, hvilket vil sige, at regn- og
spildevand holdes adskilt i hver sin ledning.
Der skal etableres LAR-løsninger på egen grund til håndtering af
regnvand. LAR-løsningerne etableres i forbindelse med de planlagte byggerier og skal udføres inden for de udlagte byggefelter.
Vandhåndtering kan ske enten i åbne forsinkelsesbassiner, med
permeable belægninger, eller i underjordiske kassettebassiner.
Vej- og pladsvand ledes overfladisk til beplantede vejbede med
membran og filtermuld for rensning og forsinkelse til 1,0 l/s, før
overfladevandet udledes til den eksisterende regnvandskloak i
Ravnsborgvej.
En mulighed for etablering af en fælles LAR-løsning mellem
minihaller og daginstitution kan for eksempel være en fælles regnvandsfaskine anlagt langs med eller under kørevejen og
vendepladsen til daginstitutionen og videre ind under en del af
legepladsen. Lar-løsningen/faskinen skal have et nødoverløb til
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regnvandskloakken.
Affaldsplan
Retningslinjerne i Køge Kommunes til enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer skal overholdes.
Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Støj
Institutioner er både støjfølsomme og støjfrembringende.
Jf. planlovens § 15a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede
arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser
om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., jf. § 15, stk.
2, nr. 12, 18 og 21, kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.
Ved bebyggelse langs jernbaner skal der tages hensyn til støj og
vibrationer fra jernbanetrafikken. Jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen
om støj og vibrationer fra jernbaner.
Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 om støj og vibrationer fra jernbaner må det udendørs støjniveau for institutioner ikke overstige
Lden 60 dB.
Herudover skal Bygningsreglementets krav til det indendørs støjniveau i nye institutioner overholdes.
I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse er det vurderet, at
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes ved de
tiltag, som planen giver mulighed for.
For at imødegå støjpåvirkning fra jernbanen kan der etableres
støjskærm, hvis det viser sig nødvendigt, mellem jernbane og daginstitution. I forbindelse med evt. etablering af støjafskærmning
skal der indgå en vurdering af påvirkningen af fredskovsudlægget
langs lokalplanområdet sydøstlige skel. Miljøstyrelsen er myndighed på Skovloven.
Institutioner frembringer støj fra legende børn og der skal ved
planlægning tages hensyn til nærliggende boliger. Den kommende
institution med legeplads mm. afgrænses mod boligområdet mod
syd – Obovej med en jordvold og høje træer. Med lokalplanen sikres det, at træerne bevares og der gives mulighed for, at jordvolden kan fjernes. Jordvolden kan erstattes af en støjskærm.
Museumsloven
I Køge Museums og Kulturarvsstyrelsens arkiver er der ingen registrering af arkæologiske fund inden for lokalplanområdet. Skulle
der ved et kommende anlægsarbejde dukke ukendte arkæologiske
levn op, vil de være beskyttet ifølge museumsloven § 27.
Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner
eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Køge Museum.
Bygherre skal i henhold til museumslovens § 25 anmode Køge
Museum om at tage stilling til, hvorvidt jordarbejder vil berøre væsentlige fortidsminder.
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Naturbeskyttelsesloven
Der er ikke registeret beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 inden for lokalplanområdet.
Skovloven
Der er registeret skov med fredskovspligt efter skovlovens § 3
inden for lokalplanområdet. Hvis det i forbindelse med gennemførelse af byggeri og anlæg bliver nødvendigt at fjerne dele af den
udlagte fredskov, skal der søges om tilladelse hos Miljøstyrelsen til
ophævelse af fredskovspligt. Miljøstyrelsen fastsætter evt. vilkår
om, at et andet areal bliver fredskovspligtigt (erstatningsskov).
Jordforureningsloven
Jf. jordforureningsloven § 50 a, stk. 1, er jord i byzone lettere forurenet. Dette betyder, at flytning af jord fra området skal anmeldes til Køge Kommune.
Såfremt Køge Kommune efterfølgende udtager området af klassificeringen som lettere forurenet, vil det fremgå af Køge Kommunes
samlede regulativ vedrørende anmeldelse af jordflytning. Jorden
vil herefter kunne flyttes fra området, uden at der skal ske anmeldelse herom til kommunen.
Køge Kommunes politikker og strategier
Agenda 21
Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme en bæredygtig udvikling med fokus på værdier inden for sociale og kulturelle, økonomiske samt miljømæssige forhold. Lokalplanen understøtter
Køge Kommunes Agenda 21 ved at:
- reducere udledningen af drivhusgasser ved at give gode muligheder for brug af cykler og kollektiv transport som reelt alternativ til
transport i egen bil.
- inddrage kun i begrænset omfang nye arealer, men byomdanner
rekreativt område til offentligt område.
- give gode forhold for bløde trafikanter og fremme af sunde transportvaner, ved at sikre cykelforbindelser og cykelparkering.
- sikre bæredygtige tiltag i lokalplanområdet som bl.a. LAR (Lokal
Afledning af Regnvand).
- Udvikle et aktivt kultur- og fritidsliv for den enkelte og for foreninger.
Handicappolitik
Der skal sikres størst mulig tilgængelighed ved alt kommunalt
nybyggeri og private bygninger med offentlig adgang samt ved
væsentlige ombygninger og ved væsentlige ændringer af eksisterende bygninger. Det skal sikres, at der indarbejdes optimale tilgængelige forhold både indendørs og udendørs.
Lokalplanen understøtter Køge Kommunes handicappolitik ved at
give mulighed for gode adgangsforhold og et passende antal handicapparkeringspladser inden for lokalplanområdet.
Idrætsstrategi 2015-2025
Køge Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg har vedtaget idrætsstrategi 2015-2025, der i samarbejde med foreningslivet fastlægger rammerne for en række handleplaner og udvikling af idrætsområdet. Med idrætsstrategien er bl.a. fastsat en indsats, om at
tilstræbe tidssvarende faciliteter, der afspejler foreningernes og
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medlemmernes behov. Baggrunden for indsatsen er bl.a. pres på
sportsanlæggenes kapacitet, herunder hallerne. Formålet med
lokalplan 1095 er bl.a. at udbygge de nuværende faciliteter ved
Ravnsborg, så kapaciteten øges. Lokalplanen er dermed i overensstemmelse med idrætsstrategi 2015-2025.
Miljøvurdering
Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg 10 er omfattet af
lov om miljøvurdering af planer og programmer. På denne baggrund er der foretaget en screening efter lovens § 3 stk. 2 med
det formål at afgøre, i hvilket omfang lokalplanen og kommuneplantillægget forudsætter gennemførelse af en miljøvurdering.
På baggrund af screeningen vurderer Køge Kommune, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke forudsætter en miljøvurdering,
da lokalplanen og kommuneplantillægget efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg, der medfører væsentlig
påvirkning af miljøet. Køge Kommune har vurderet, at der ikke er
berørte myndigheder, der skal høres i den forbindelse.
Tilladelse fra andre myndigheder
Miljøstyrelsen
En del af lokalplanområdets beplantningsbælte er omfattet af fredskovspligten. Hvis det viser sig nødvendigt at fjerne en del af træerne i forbindelse med evt. støjafskærmning mellem institution og
jernbane, skal der ansøges om tilladelse hos Miljøstyrelsen. Styrelsen vil evt. stille vilkår om erstatningsskov ved fældning.
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Køge Kommuneplan 2013
Forslag til tillæg nr. 10

Redegørelse og baggrund
Kommuneplantillægget skal muliggøre en ny daginstitution, hal og
tumlesal på et område, der i dag fungerer som Ravnsborg Stadion.
Her ligger Ravnsborghallen, et gymnastikcenter, bowlinghal og
boldbaner til den lokale boldklub. Derudover er der inden for området en padelbane, petanquebane, grønne arealer og parkering.
Gymnastikforeningen Køge Bugt ønsker at udvide deres kapacitet
med en ny hal og tumlehal. Gymnastikforeningens ønsker til udvidelse sammentænkes med kommunens etablering af daginstitution, således at faciliteterne kan anvendes af daginstitutionens børn
i dagtimerne og gymnastikforeningens medlemmer i eftermiddagsog aftentimer samt weekender.
Kommuneplantillægget udarbejdes samtidig med udarbejdelsen af
lokalplan 1095 for en ny daginstitution ved Ravnsborg og vedtages
som en forudsætning for vedtagelse af lokalplan 1095.
Området
Området, som er omfattet af kommuneplantillæg 10, ligger omgivet af boligområder mod syd, nord og vest. Vest for området er
også et mindre rekreativt grønt område. Mod øst afgrænses området med Lille Syd-banen og umiddelbart øst herfor ligger en række
ældre boligejendomme i det åbne land.
Området er i dag rekreativt område med idrætsanlæg, herunder
den selvejende institution Ravnsborghallen, springcenter under
Køge Bugt Gymnastikforening og Køge Bowlingcenter. Området
omkranses ved beplantning på stort set alle sider, der giver området grøn karakter. Den sydvestlige del omfatter en samling ældre
træer og buske, der har rekreativ værdi for naboer til området. Til
faciliteterne er der i alt anlagt 200 parkeringspladser, hvoraf de 25
pladser udgøres af grusparkeringspladsen vest for springcenteret.
Omkring halvdelen af området udgøres af boldbaner.
Nye rammebestemmelser
Kommuneplantillægget giver mulighed for at der kan bygges en
daginstitution. Bebyggelsesprocenten inden for området ændres
derfor fra 10 % til 30 %. I forbindelse med lokalplanen udlægges
areal til byggefelter. Eksisterende og kommende byggefelter dækker et samlet areal på ca. 7.500 m2.
Eksisterende ramme 4R03 aflyses og erstattes af ramme 4D02
med samme afgrænsning. Efter vedtagelse af tillæg nr. 10 til Køge
Kommuneplan 2017 gælder følgende bestemmelser for nyt rammeområde 4D02:
Ramme
Nr.:
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4D02

Navn:
Anvendelse:
Specifik anvendelse:

Bebyggelsesprocent:
Etager:
Højde:

Ravnsborg Idrætsanlæg
Offentligt område
Idrætsanlæg og dagtilbud. Offentlige formål som dagtilbud, anlæg til idrætsformål
og fritidsformål samt rekreativt område.
30
1
10

Parkeringsnorm
Kommuneplantillægget fastlægger, at en lokalplan for området
skal indeholde en bestemmelse om, at der skal udlægges areal til
20 nye parkeringspladser til betjening af rammeområdet 4D02.
Parkeringsbehovet er vurderet ud fra skønsmæssige betragtninger af omkringliggende institutioners parkeringskapacitet sammenholdt med vurdering af hverdagsbehovene og situationer med
større arrangementer. Herunder er muligheden for dobbeltudnyttelse taget i betragtning.
Eksisterende rammer i Kommuneplan 2017-2029.

Ny ramme i Kommuneplantillæg nr. 10.
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Vedtagelser
Byrådet vedtog den XX at sende forslag til kommuneplantillæg nr.
10 i offentlig høring fra den dato til den dato.
Retsvirkninger
Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i
kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at Byrådet kan modsætte sig udstykning og
bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.
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Bestemmelser
Lokalplan 1095
Daginstitution ved Ravnsborg

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16.
april 2018 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1
Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål at:
-

§ 2
Lokalplanområdet og
zonestatus

udlægge byggefelter til daginstitution, tumlesal, hal og ud
videlse af Ravnsborghallen
sikre parkerings- og adgangsforholdene inden for lokalplanområdet
sikre bevarelse af træer ved Ravnsborglund, herunder en
markant rødbøg
sikre areal til beplantningsbælter.

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.
nr. 1a, 1m, 1bf, 1v og 7000f alle af Hastrup By, Herfølge og del af
7000a Hastrup By, Herfølge og del af 2ad Billesborg Hgd, Herfølge
samt alle parceller, der efter den 1. juni 2020 udstykkes fra nævnte ejendomme.
2.2
Hele lokalplanområdet forbliver i byzone.

§ 3
Områdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til sports- og fritidsformål
med tilhørende cafeterie- og klubfaciliteter samt offentlige formål – daginstitution med tilhørende nødvendige mindre bygninger
samt legeplads og forsinkelsesbassiner/LAR-anlæg.

§ 4
Veje, stier og parkering

4.1
Vejadgang til lokalplanområdet og kommende byggerier skal ske
fra eksisterende tilkørsler fra Ravnsborgvej, som vist på kortbilag
2.
4.2
Der skal reserveres vejareal i en bredde af 7 meter med kørefast
belægning i en bredde af 5 meter for brand- og redningskøretøjer,
renovation og varelevering, som vist på kortbilag 2.
4.3
Der skal reserveres areal til interne stier med beliggenhed, som
vist på kortbilag 2. Andre vej- og stianlæg forudsætter Byrådets
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tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
4.4
Der skal udlægges areal til en vendeplads ved daginstitutionen.
Vendepladsen skal være dimensioneret til at udrykningskøretøjer
og renovationsbiler kan vende og der skal gøres plads til renovationscontainere.
4.5
Parkering
Der udlægges areal til 20 nye parkeringspladser.
Parkering anlægges ved optimering af eksisterende parkeringsplads mod nord, som vist på kortbilag 2.
Der udlægges areal til reserveparkering sydvest for eksisterende
haller med mulighed for 70-80 P-pladser, som vist på kortbilag 2.
Der udlægges areal til en handikapparkeringsplads ved daginstitutionen.
§ 5
Bebyggelsens omfang og
placering

5.1
Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige
30 %.
5.2
Ny bebyggelse må have en maks. højde på 10 m.
5.3
Ny bebyggelse må kun opføres inden for byggefelter, som vist på
kortbilag 2.

§ 6
Bebyggelsens ydre
fremtræden

6.1
Tag- og facadematerialer
Facader skal fremstå i gul mur som eksisterende gule facader. Det
er tilladt at anvende andet materiale i facaden i mindre partier. Facadematerialet må ikke være efterligninger af træbrædder. Facader
skal godkendes af Byrådet.
Tage skal fremstå i grå, sort eller en nuance der matcher den eksisterende tagbeklædning på Ravnsborghallen med maks. glanstal
6 eller etableres som grønne tage med lav bevoksning som sedum
eller græs.
Tag- og facadematerialer må ikke være lysreflekterende.
Facader, tage, tagrender og rør må ikke udføres i zink eller galvaniseret stål, medmindre de etableres med belægning i tagrenderne.
6.2
Dør- og vinduesrammer må kun udføres i træ eller metal eller i en
kombination af træ og metal.

§7
Ubebyggede arealer

7.1
Der skal etableres legeplads og opholdsarealer til daginstitution
inden for byggefeltet som vist på kortbilag 2.
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7.2
Beplantningsbæltet langs Ravnsborgvej ved den nordlige parkeringsplads skal fastholdes i en bredde på min. 10 meter fra skel,
som vist på kortbilag 2.
7.3
Beplantningsbæltet langs den sydlige lokalplangrænse mod Obovejkvarteret skal fastholdes i dets nuværende bredde.
7.4
Der udlægges et beplantningsbælte i en bredde af 16 m i skel mod
Ravnsborgvej, langs eksisterende bygning og Ravnsborglund, som
vist på kortbilag 2.
7.5
Der udlægges areal til beplantningsbælte/jordvold i matrikelskel
mod bebyggelse i sydvest, som vist på kortbilag 2.
7.6
Det eksisterende grønne område mod sydvest fastholdes som
grønt område med mulighed for parkering og sports- og fritidsaktiviteter, vist som reserveparkeringsplads på kortbilag 2. Områdets
store træer må ikke ryddes uden særskilt tilladelse. Reserveparkeringspladsen holdes som et græsareal.
7.7
Rødbøgen, markeret på kortbilag 2 er et markant og bevaringsværdigt træ og må ikke fældes. Der skal tages hensyn til træets
optimale vækstbetingelser ved anvendelse af området til midlertidig parkering.
7.8
Terrænregulering må ikke overstige + - 0,5 m. Dog må jordvolden
mod Obovejkvarteret fjernes.
7.9
Der kan etableres støjhegn langs skel mod jernbanen og mod boligområdet Obovejkvarteret.
7.10
Der skal inden for byggefelterne være udlagt det nødvendige areal
til regnbede og/eller forsinkelsesbassin.
7.11
Der må ikke ske ændret anvendelse af eksisterende boldbaner, udover hvad der er angivet på kortbilag 2.

§8
Støj og vibrationer

8.1
Det skal sikres at byggeri og udendørs opholdsarealer der ligger
tættere end 25 m fra nærmeste spormidte, kan overholde de vejledende grænseværdier jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997
”Støj og vibrationer fra jernbaner” med tillæg 2007.
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§9
Skiltning og belysning

9.1
Skilte på bebyggelsens ydre facader og pyloner skal i hvert enkelt
tilfælde godkendes af byrådet efter følgende overordnede retningslinjer:
Der må ikke opsættes facadeflag, reklamebannere eller
udhængsskilte.
Der må ikke etableres flagborge.
Skilte, flader, tegn, logoer og enkelt bogstaver må ikke
være højere end 75 cm.
Der må ikke etableres lysende skilte.

§ 10
Tekniske anlæg

10.1
Forsyningskabler må kun udføres som jordkabler.
10.2
Ventilationsanlæg og andre tekniske anlæg, så som solfangere og
solceller, skal udføres som et arkitektonisk indpasset element i facader eller tagmaterialer.

§ 11
Forudsætninger for
ibrugtagning

11.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 4.5 nævnte p-pladser er etableret, og før de i § 4.2 nævnte brandveje er etableret.

§ 12
Ophævelse af lokalplan,
byplanvedtægt mm.

12.1
Med denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses lokalplan 1036 i
sin helhed.

§ 13
Lokalplanens
retsvirkninger

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

Marie Stærke
Borgmester
Sign.

Peter Frost
Kommunaldirektør
Sign.

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

Marie Stærke
Borgmester
Sign.

Peter Frost
Kommunaldirektør
Sign.

Bekendtgørelse om lokalplanens vedtagelse er sket den dd. mm
yyyy fra hvilken dato planens retsvirkninger gælder.
(Vedtagelse af forslag skal ikke stå der ved endelig vedtagelse).
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