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Figur 2. Situationsplan

Redegørelse
Lokalplan 1097
Boliger på Skovvang og Degnegyden i Ejby
Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanområdet rummer tre eksisterende boliger på Degnegyden
samt en ejendom, der tidligere har rummet Ejby Lilleskole og SFO,
som Køge Kommune har solgt. Formålet med lokalplanen er at
muliggøre opførsel af boliger på den tidligere skolegrund.
Området er omfattet af kommuneplanramme 10B11 med generel
anvendelse som boligområde. Det nye byggeri vil kunne opføres
som boligbebyggelse i 1½ etage med en bygningshøjde op til 8,5
m. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for byggeriets og udearealernes anvendelse, omfang og udformning.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdets afgrænsning omfatter adresserne Skovvang
2 og Degnegyden 1, 3, 5 og 7, matr.nr. 1i, 1v, 1x, 1y, 1z og 1ea,
Ejby By, Ejby. Arealet er ca. 10.000 m2.

Lokalplanområdet set fra øst mod vest
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Illustrationsplanskitse - ikke målfast.
Tegningen viser et eksempel på, hvordan bebyggelsen
kan opføres i lokalplanområdet.

ca.180 m²

ca.180 m² ca.180 m²

ca.220 m²

ca.180 m²

ca.255 m²

ca.215 m²

ca.245 m²

ca.215 m²

ca.215 m²

ca.260 m²
ca.280 m²

ca.310 m²

ca.240 m²

ca.265 m²

ca.240 m²

ca.265 m²

ca.285 m²

Inden for lokalplanområdet er de gamle skolebygninger revet ned
og lokalplanområdet fremstår som en byggetomt. Der findes tre
parcelhuse i den østlige del af lokalplanområdet på hhv. Degnegyden 3, 5 og 7. De har tidligere fungeret som lærerboliger til
Ejby Skole. I dag er de solgt og har ingen tilknytning til skolen.
Husene er opført i stilen funktionel tradition. Det er arkitektur fra
1950’erne, som var meget anvendt dels til statslånhuse, dels til
skolebyggeri. Husene var oprindeligt i røde sten, men det ene er
pudset og malet. De tre huse har store arkitektoniske kvaliteter,
men er ikke bevaringsværdige.
Nye kunstgræsbaner nord for
lokalplanområdet

Terrænet er skrånende ned mod den sydvestlige del af lokalplanområdet.
Lokalplanen er afgrænset af vejene Dalbyvej, Hestehavevej,
Skovvang og Degnegyden. Lokalplanens umiddelbare omgivelser
er mod øst Ejby Skole og en busvendeplads, mod nord boldbaner,
vest for lokalplanområdet ligger et erhvervsområde, og syd for lokalplanområdet ligger det åbne land med hestehold.

De eksisterende huse på
Degnegyden

Øst for lokalplanområdet fører en
overdækket sti til Ejby Skole

Busvendeplads øst for lokalplanområdet

Ejby har omkring 3.000 borgere og har gennem de seneste 10 år
gennemgået en væsentlig udbygning. Lokalplanområdet ligger i
den vestlige del af Ejby på grænsen mellem by og land. Den gamle
landsby med kirke og indkøbsmuligheder ligger ca. 1 km fra lokalplanområdet. Den vestlige del af Ejby er et vigtigt område for
det lokale sports- og foreningsliv med Ejby Hallerne og de mange
boldbaner, herunder nye kunstgræsbaner.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen opdeler området i to delområder. Delområde 1 rummer de tre eksisterende boliger på Degnegyden og fastholdes til
åben-lav boligbebyggelse. Delområde 2 rummer den ejendom,
hvor der tidligere har ligget Ejby Lilleskole og SFO. Dette delområde udlægges til tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen fastlægger
bygningshøjder på op til 8,5 m i maks. 1½ etage og en bebyggelsesprocent på max. 30. Vejadgang skal ske fra de eksisterende
vejadgange fra Skovvang og Degnegyden.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at bebyggelsen skal
opføres i blank eller pudset mur, og at tage skal udformes som
symmetriske sadeltage uden tagudhæng. På den måde sikrer lokalplanen, at den nye bebyggelse er tilpasset den eksisterende
arkitektur på Degnegyden. Det er lokalplanens hensigt, at området
får et ensartet udtryk, hvorfor der i lokalplanen er bestemmelser
om facade- og tagmaterialer.
Fælles friarealer til leg og ophold kan anlægges lavere end det
omkringliggende terræn og på den måde benyttes ved voldsom
nedbør, ligesom der anlægges regnvandsbassin, som kan etableres som græsareal og opholdsareal, og anvendes til forsinkelse af
regnvand, når det er nødvendigt.
Lokalplanens bestemmelser om grønne forarealer samt opdeling
mellem parkeringsarealer med beplantede felter sikrer en øget lokal nedsivning inden for lokalplanområdet.
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Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
I dag gælder følgende planer for Skovvang 2 og Degnegyden 1, 3,
5 og 7 i Ejby.

Gældende kommuneplanrammer. Lokalplanområdet er markeret med rødt.

Fingerplanen
Lokalplanområdet er beliggende i det øvrige hovedstadsområde
(byområde) i Fingerplanen og er i overensstemmelse med Fingerplan 2019.
Køge Kommuneplan 2017
Kommuneplanen inddeler kommunen i rammeområder med forskellige anvendelsesmuligheder. I Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde 10B11, hvor følgende gælder:
Nr. 			10B11
Navn 			Degnegyden
Anvendelse 		
Boligområde
Specifik anvendelse
Åben lav og tæt lav bebyggelse
Bebyggelsesprocent
30
Etager 			1½
Højde 			8,5
Lokalplan 1097 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.
Lokalplan
Ejby Lilleskole er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 7 for Ejby
Skole fra 1972. Byplanvedtægten er ikke i overensstemmelse med
det ansøgte projekt, og der skal derfor udarbejdes ny lokalplan for
området.
Ved endelig vedtagelse af Lokalplan 1097 aflyses Byplanvedtægt
nr. 7 inden for lokalplanområdets afgrænsning.
Zoneforhold
Lokalplanområdet er beliggende i byzone.
Lokalplanens påvirkning af kystlandskabet
Kystnærhedszone
Lokalplanområdet ligger uden for kystnærhedszonen og er derfor
ikke omfattet af planlovens bestemmelser om planlægning i kystnære områder.
Lokalplanens forhold til habitatdirektivet
Området er ikke udpeget som Natura 2000-område, og der er ikke
registreret yngle- eller rasteområder for arter, opført på Habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Varmeplan
Lokalplanområdet ligger i forsyningsområdet udlagt til naturgasforsyning. Der er ikke tilslutningspligt.
Vandforsyningsplan
Lokalplanområdet vandforsynes fra Ejby Vandværk.
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Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser og planen stiller derfor krav om, at der må ikke
anvendes bly, kobber og zink i bygningers inddækning, tagrender
eller facader. Der må dog gerne nedsives øvrigt regn- og pladsvand
idet grundvandsbeskyttelsen vurderes at være god, og sårbarheden kun er lille.
Spildevandsplan
Området er omfattet af Spildevandsplan 2012-2016, som til marts
erstattes af Regn- og Spildevandsplan 2021-2026. Området er i
planen udlagt som fælleskloakeret med offentlig kloak.
Den naturlige afstrømning af regnvand fra tage, belægninger samt
overfladevand i øvrigt skal nedsives eller forsinkes inden tilslutning
til offentlig kloak. Spildevandsplanen angiver derfor en retningsgivende afløbskoefficient på 0,35 for rækkehuse.
Klimahensyn
Det skal tilstræbes, at klimatilpasning indgår som en naturlig del af
udformningen af byrummet. Terrænet i området hælder fra nordøst mod sydvest, og derfor er det mest hensigtsmæssigt, at anlægge bassiner mod sydvest.
Anlæg til nedsivning eller tilbageholdelse af regnvand skal udformes som multifunktionelle anlæg som fx våd- eller naturområder,
friareal og legeplads, der kan fungere som regnvandsmagasin ved
kraftig regn.
Området er særligt sårbart indvindingsopland og det frarådes derfor, at benytte sprøjtemidler i haverne.
Affaldsplan
Retningslinjerne i Køge Kommunes til enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer skal overholdes.
Grundejerforening
Ved bebyggelse af tæt-lav boliger i delområde 2, skal der oprettes
en grundejerforening med medlemspligt for ejerne, senest når Byrådet kræver det.
Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af private fællesveje og stier, samt fælles opholds- og adgangsarealer
og anlæg for bebyggelsen. Bestemmelse om drift og vedligeholdelse af arealerne skal indgå i foreningens vedtægter.
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes
af Byrådet.
Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Museumsloven
Lokalplanområdet er ikke udpeget som kulturarvsareal, og der er
ikke registreret fortidsminder i området. Skulle der ved et kommende anlægsarbejde dukke ukendte arkæologiske levn op, vil de
være beskyttet ifølge museumsloven § 27.
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Hvis der under jordarbejder findes grave, gravpladser, bopladser,
ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør
af museumslovens § 27, standses i det omfang, det berører fortidsmindet.
Fund 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.
Naturbeskyttelsesloven
Der er ikke registreret beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 inden for lokalplanområdet.
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
Boligpolitik
Lokalplanen understøtter Køge Kommunes boligpolitik ved at planlægge mindre ældrevenlige boliger og familieboliger i Ejby, som er
præget af relativt store parcelhusområder. I et mindre boligområde, som det lokalplanen lægger op til, styrkes fællesskab og naborelationer, idet adgangsforholdene og det fælles parkeringsareal
fremmer et naturligt møde mellem beboerne. Naturlige møder
mellem beboere er med til at fremme tryghed i området, og således styrkes byens attraktion.
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.
Miljøvurdering
Lokalplanen 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 forudsætter gennemførelse af en miljøvurdering.
Byrådet har besluttet, at en miljøvurdering af planen ikke er påkrævet, da lokalplanen efter kommunens vurdering ikke danner
grundlag for anlæg, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.
Der er ikke indkommet bemærkninger til Køge Kommunes afgørelse ved høring af berørte myndigheder.

10

Bestemmelser
Lokalplan 1097
Boliger på Skovvang og Degnegyden i Ejby

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1.
juli 2020 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
§ 1
Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål, at
•
give mulighed for boligbebyggelse i form af åben-lav og
tæt-lav bebyggelse,
•
sikre parkerings- og adgangsforhold,
•
fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og ud
formning.

§ 2
Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter matr.
nr. 1z, 1y, 1x, 1v, 1i og 1ea, Ejby By, Ejby samt alle parceller, der
efter den 4. november 2020 udstykkes fra nævnte ejendomme.
2.2
Hele lokalplanområdet forbliver i byzone.
2.3
Lokalplanområdet er opdelt i delområder, som angivet på kortbilag
2.

§ 3
Områdets anvendelse

3.1
Delområde 1 må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav
bebyggelse. Bebyggelsen skal således udformes som parcelhuse.
3.2
Delområde 2 må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav
bebyggelse. Bebyggelsen skal således udformes som kæde- eller
rækkehuse.
3.3
Boliger skal anvendes til helårsbeboelse.
3.4
Der må inden for lokalplanområdet etableres tekniske anlæg som
transformerstationer, teknikskabe, regnvandsbassiner mv. til sikring af områdets forsyning.

§4
Udstykning

4.1
Ejendomme til parcelhuse skal have en grundstørrelse på mindst
600 m2.
4.2
Fællesarealer, herunder f.eks. fælleshus, friarealer og parkering,
kan udskilles som en eller flere særskilte ejendomme.
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4.3
Tekniske anlæg må udstykkes, så grunden svarer til anlæggets
sokkelflade plus 1 m hele vejen rundt om anlægget.
§ 5
Veje, stier og parkering

5.1
Vejadgang
Lokalplanområdet skal sikres adgang fra Skovvang og Degnegyden, som vist på kortbilag 2.
5.2
Interne veje
Veje skal anlægges i minimum 7 meters bredde, hvor der skal
foregå udbakning af parkerede biler.
5.3
Parkering
Der skal anlægges det nødvendige antal parkeringspladser til sikring af, at parkering kan ske på egen grund eller som et fælles
parkeringsareal. Der skal som minimum udlægges, dvs. reserveres:
•
1,5 parkeringsplads pr. tæt-lav bolig
•
2 parkeringspladser pr. åben-lav bolig
5.4
Ved etablering af fælles parkeringsanlæg i delområde 2 skal der
udtages minimum tre p-pladser til begrønning. De udtagne pladser
har til formål at bryde rækken af parkeringspladser op i mindre
dele.
5.5
Belægning
Belægninger må udføres både som permeable og faste overflader
for hhv. veje, parkeringspladser, rabatter og gangstier.
5.6
Natparkering
Natparkering, det vil sige i tidsrummet kl. 19-07, af lastbiler med
en totalvægt over 3.500 kg er ikke tilladt inden for lokalplanområdet.

§ 6
Bebyggelsens omfang og
placering

6.1
Bebyggelsesprocent
Indenfor delområde 1 må bebyggelsesprocenten for den enkelte
ejendom ikke overstige 30 %.
Bebyggelsesprocenten for delområde 2 må ikke overstige 30.
Ved udstykning til tæt-lav boliger kan der medregnes en forholdsmæssig andel af de fælles friarealer for beregning af bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom.
6.2
Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse må opføres i op til 1½ etage. Bygningshøjden må
maksimalt være 8,5 m over naturligt terræn. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.
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6.3
Bebyggelsens placering
Ny bebyggelse skal opføres udenfor byggelinjerne fra hhv. Dalbyvej og Hestehavevej, jf. § 8.1.
6.4
Tage
Tage på boligbebyggelse skal udføres som symmetriske sadeltage
med en hældning på 25-50° uden tagudhæng. Der må ikke være
tagudhæng på facaderne og gavltrekanterne.
Redskabsskure, udestuer, overdækkede terrasser og lignende må
desuden udføres med ensidig taghældning.
Tage må ikke udføres med valm.
6.5
Teknikanlæg
Inden for lokalplanområdet må der opføres mindre transformerstationer, teknikkabiner og lignende anlæg, hver med et bebygget
areal på op til 10 m2.
§7
Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1
Facade- og tagmaterialer
Facader på boliger og garager skal fremstå i blank eller pudset
mur. Gavltrekanter skal være som den øvrige facade.
7.2
Tage skal fremstå i røde eller sorte, uglaserede tagsten eller som
grønne tage med lav bevoksning som sedum eller græs.
Tagsten må have et dokumenteret glanstal på max. 6.
7.3
Redskabsskure, udestuer, overdækkede terrasser, miljøstationer,
carporte og lignende skal udføres i træ med tage i sort tagpap eller som grønne tage med lav bevoksning som sedum eller græs.
7.4
Vinduer i tagetager skal placeres regelmæssigt i tagfladen og udformes som enkeltsiddende ovenlysvinduer eller kviste. Den samlede bredde af ovenlysvinduer og kviste må ikke overstige 1/3 af
den enkelte tagflades samlede længde. Kviste må ikke være mere
end 1,5 m brede. Ovenlysvinduers bredde må ikke overstige 0,8
m.
Dør- og vinduesrammer må kun udføres i træ eller metal eller i en
kombination af træ og metal.
7.5
Da lokalplanområdet ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser, må tage, tagrender og rør ikke udføres i zink, bly
eller kobber.
7.6
Der må ikke opsættes altaner, balkoner mv.
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7.7
Der må ikke anvendes træefterlignende materialer, som eksempelvis eternit plank og komposit plader.
7.8
Farver
Til udvendige bygningssider må kun anvendes sort og jordfarver
eller blandinger heraf.
§8
Ubebyggede arealer

8.1
Byggelinjer
Langs Hestehavevej pålægges en byggelinje på 10 m fra vejmidte.
Langs Dalbyvej pålægges en byggelinje på 15 m fra vejmidte, som
angivet på kortbilag 2.
8.2
Forarealer
Arealer ved hoveddøren til den enkelte bolig skal udlægges til privat forareal. Forarealet skal have en dybde på minimum 2 m. Forarealerne skal udformes på en måde, således at det ved hegning,
niveauspring, fremspring i facaden eller andet er klart markeret, at
arealet er privat.
Forarealer skal beplantes med græs eller anden beplantning.
8.3
Fælles friarealer
Ved tæt-lav bebyggelse skal der anlægges udendørs opholdsareal
til mindst 20% af grundarealet. Fælles friarealer skal friholdes for
bebyggelse. Der må dog etableres en legeplads.
8.4
Belægning
Veje, parkeringspladser, boligstier, bygningsnære gangarealer,
haver og forarealer, som beskrevet i § 8.2 må befæstes med fast
belægning. Øvrige arealer må kun befæstes med permeable belægninger.
8.5
Terræn
Terrænet må ikke reguleres med mere end 50 cm i forhold til eksisterende terræn.
Uanset ovenstående bestemmelse er det tilladt at fjerne jord, hvis
formålet er at etablere anlæg til nedsivning eller tilbageholdelse af
regnvand, f.eks. nedsænkede p-pladser, lavninger, kanaler langs
veje eller lignende.
Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 meter.

14

8.6
Hegn
Hegn langs skel mod vej eller sti skal være levende hegn, det vil
sige hække eller buske. Det levende hegn må suppleres med et
trådhegn på indersiden af det levende hegn. Trådhegnet må ikke
være højere end det levende hegn, når dette er fuldt udvokset –
der må dog ikke anvendes trådhegn med større højde end 1,8 m.
Enhver form for hegn mod vej eller sti skal placeres bag skellet
fuldstændigt på egen grund. Levende hegn skal om nødvendigt
beskæres eller klippes, så det sikres, at hegnet i sin helhed er placeret på egen grund året rundt.
Højden på hegn omkring forarealer som beskrevet i § 8.2 må ikke
overstige 1 m. Hegn omkring forarealer kan desuden udføres som
stakit.
8.7
Udendørs oplag
Udendørs oplag af uindregistrerede motorkøretøjer må ikke finde
sted. Udendørs oplag af fritidsbåde, campingvogne, trailere mv.
må ikke finde sted på bebyggelsens fælles parkeringsarealer eller nærmere skel end 2,5 m, såfremt oplaget er højere end 2,5 m
over terræn.
§ 9
Skiltning og belysning

9.1
Der må opsættes skiltning med navne, husnumre, oversigtskort,
og henvisning i øvrigt. Al anden skiltning må ikke finde sted.
9.2
Der må opsættes belysning omkring indgange i form af nedadgående lys. Al anden belysning af facader må ikke finde sted.
9.3
Stier og friarealer må kun belyses med lavtsiddende belysningsarmaturer som skotlamper, pullertlamper eller lignende.

§ 10
Tekniske anlæg

10.1
Tekniske anlæg skal udføres som en integreret del af bebyggelsen
eller placeres således, at de ikke er synlige fra veje. Bestemmelsen gælder ikke anlæg til indvinding af solenergi.
10.2
Solfangere og solceller på bygningers tage må kun opsættes efter
følgende retningslinjer:
•
De må ikke være reflekterende.
•
De skal lægges på tagfladen og være parallelle med tagfladen eller integreres i tagfladen.
•
De skal placeres, så de udgør ét samlet rektangel.
•
De skal placeres, så elementer som ovenlysvinduer, udluftningshætter mv. ikke bryder solpanel / solcelle-fladen.
10.3
Der må ikke opsættes husstandsvindmøller eller tagvindmøller indenfor lokalplanområdet.
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10.4
Forsyningskabler må kun udføres som jordkabler.
10.5
Anlæg til nedsivning eller tilbageholdelse af regnvand skal udformes som terrænnære LAR-anlæg. Anlæggene skal være multifunktionelle, og bidrage til en forskønnelse af området.
10.6
Der må ikke opsættes radio- og tv-antenner, herunder parabolantenner på bygninger, som er synlige fra offentlige veje og stier.
10.7
Tag- og spildevand skal ledes til kollektivt kloaknet i henhold til
gældende spildevandsplan.

§ 11
Forudsætning for ibrugtagning

§ 12
Grundejerforening

11.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret veje,
stier, parkering samt opholdsarealer som beskrevet i §§ 5 og 8.3
samt tilsluttet de nødvendige forsyningsanlæg og fornødne anlæg
til afledning og forsinkelse af regnvand.
12.1
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
grundejerne indenfor delområde 2, når og hvis der er mere end én
grundejer. Undtaget herfra er grundejer af tekniske anlæg (bassiner).
Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af private fællesveje og stier, samt fælles opholds- og adgangsarealer
og anlæg for bebyggelsen. Bestemmelse om drift og vedligeholdelse af arealerne skal indgå i foreningens vedtægter.
12.2
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet.

§ 13
Ophævelse af lokalplan, byplanvedtægt mm.

13.1
Med denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses Byplanvedtægt
nr. 7 for det område, som denne lokalplan omfatter.
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§ 14
Lokalplanens retningsvirkninger

14.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf.
Planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid
med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i
sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold,
der således kan fortsætte som hidtil.
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer
af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet
ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige
afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og
planloven.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen.

Vedtagelsespåtegning
(forslag)
Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den 2. marts
2021

Marie Stærke			
Peter Frost
Borgmester			Kommunaldirektør
Sign.				Sign.

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

Marie Stærke			
Peter Frost
Borgmester			Kommunaldirektør
Sign.				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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