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Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen
(naturbeskyttelseslovens § 18) til en tæt-lav boligbebyggelse på
Vamdrupvej 1, matr. nr. 1h gl. Køgegård Hgd., Køge Jorder.
Ovennævnte ejendom er i kommuneplanlægningen udlagt til boligområde,
og Køge Kommune ønsker at lokalplanlægge ejendommen til en tæt-lav
boligbebyggelse. Boligbebyggelsen ønskes placeret inden for
fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring en beskyttet rundhøj med
fredningsnummer: 34279.
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Ejendommen Vamdrupvej 1 med fortidsmindebeskyttelseslinjer

Fortidsmindebeskyttelseslinje
Jf. naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 må der ikke foretages ændring i
tilstanden af arealet inden for 100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet
efter bestemmelserne i museumsloven. Dog kan kommunen i særlige
tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65,
stk. 2.
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Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes
værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af
fortidsminderne i landskabsbilledet samt indsyn til og udsyn fra
fortidsminderne skal sikres med beskyttelseslinjen. Samtidig skal linjen sikre
de arkæologiske lag i området, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske
levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder.
Eksisterende forhold
Ejendommen Vamdrupvej 1 er ejet af Køge Kommune og huser i dag Køge
Vandrehjem, som på sigt skal nedlægges. På ejendommen findes et stuehus
og fire længebygninger fra 1920’erne. Bygningerne er ikke
bevaringsværdige, da de er ombyggede og i dårlig stand. Ejendommen er
oprindeligt brugt som landbrugsejendom under Gl. Køgegård og omdannet til
vandrehjem i 1971.
Vest, nord og øst for ejendommen ligger parcelhuse opført i 1970’erne. Syd
for ejendommen løber Ølbyvej, som danner grænse for byzonen. På den
sydlige side af vejen udgør åbne marker en del af det bevaringsværdige
kulturlandskab omkring Køge Ås.

Eksisterende forhold omkring Vamdrupvej 1

Afgørelse
Køge Kommune ønsker at planlægge for opførelse af en boligbebyggelse
med rækkehuse i 2 plan på ejendommen Vamdrupvej 1. Kommunen har
skitseret en bebyggelse med ca. 40 boliger svarende til en
bebyggelsesprocent på 30. Bebyggelsen udgør en tæt bebyggelse på den
nordlige del af ejendommen, således at den sydlige del ud mod Ølbyvej
friholdes for bebyggelse. Det eksisterende stuehus og skur nedrives, således
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at et bælte på 30 meter omkring rundhøjen, målt fra højens fod, friholdes for
bebyggelse.
Køge Kommune meddeler jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2
dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til en tæt-lav boligbebyggelse
som beskrevet.

Køge Kommunes illustrationsskitse
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Begrundelse for meddelelse af dispensation
Køge Kommune har i dispensationen lagt vægt på følgende:
-

Rundhøjens værdi som landskabselement opleves, når den ses i
sammenhæng med rundhøjen på den modsatte side af Ølbyvej eller
fra det ubebyggede græsareal på den nordlige del af ejendommen
Vamdrupvej 1. Set fra den sydlige del af ejendommen er rundhøjen
”klemt” mellem eksisterende bebyggelse, således at den ikke opfattes
som et værdifuldt landskabselement.
Rundhøjens tilhørsforhold til rundhøjen syd for Ølbyvej og det
bølgede, værdifulde landskab ned mod Køge Ås svækkes ikke ved
bebyggelse på den nordlige del af Vamdrupvej 1.

Rundhøjen set i sammenhæng med det bølgede landskab ned mod Køge Ås.

-

Vandelvej, som løber nord for ejendommen, ligger ca. 1 meter lavere
end ejendommen, og rundhøjen er derfor ikke synlig fra Vandelvej,
hvorfor den ønskede bebyggelse ikke vil medføre en forringelse af
offentlighedens indsyn til højen.

-

I dag er den nordøstlige del af ejendommen bebygget, mens den
nordvestlige del af ejendommen fremstår delvist befæstet til
parkering og delvist som græsplæne med diverse legeredskaber og
hegn. Ejendommen er desuden ”forstyrret” af den omkringliggende
parcelhusbebyggelse, og det vurderes derfor, at den nordlige del af
ejendommen ikke kan betegnes som intakt eller uforstyrret, hvorfor
bebyggelse på de nordlige arealer ikke vil udgøre en forringelse af
indsyn til og udsyn fra gravhøjen i forhold til i dag.
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Den nordlige del af ejendommen set fra toppen af gravhøjen.

Rundhøjen set fra den sydlige del af ejendommen. Til venstre ses rundhøjen på den
modsatte side af Ølbyvej. I baggrunden ses Køge Ås.
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Rundhøjen set fra den nordlige del af ejendommen. Til højre ses
parcelhusbebyggelse.

-

Den ønskede bebyggelse placeres, således at et 30 meter bredt bælte
omkring rundhøjen friholdes for bebyggelse, og således at
bebyggelsens placering er motiveret af højen. På den måde styrkes
højen som monument i forhold til i dag, hvor bebyggelsen ikke
forholder sig til højen.

-

Den ønskede bebyggelse udnytter en eksisterende allé som
adgangsvej, således at bebyggelsen ikke medfører nye sti- eller
vejudlæg på arealer, som i dag er ubefæstede.

-

I forbindelse med lokalplanlægning af den ønskede bebyggelse vil
Køge Kommune stille krav om, at hegn langs Ølbyvej skal udføres
som ballusterhegn, således at sigtelinjen mellem de to rundhøje på
hver side af Ølbyvej er sikret.

Udtalelse fra Museum Sydøstdanmark
Rundhøjen på Vamdrupsvej 1 indgår i en række af høje langs Køge Ås.
Højene er ikke undersøgt og kan derfor ikke dateres nærmere. Under en
besigtigelse i 1901 skulle der dog være fundet et bronzesværd, hvilket kunne
tyde på, at højene kan dateres til bronzealderen. Det er dog uvist, da
sværdet er bortkommet.
Uanset hvornår højene er fra, må man forvente, at der er fortidsminder
begravet i det højnære område, da der i bronze- og jernalderen har været
tradition for at placere grave i umiddelbar nærhed af højene.
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Det er museets vurdering, at der bør udføres en arkæologisk forundersøgelse
forud for eventuelt jordarbejde på Vamdrupvej 1. Der skal foreligge en
konkret plan for omfanget af anlægsarealet samt en vurdering af behov for
arbejdsareal for maskiner. Derudover bør det vurderes om der kan være
bevaret fortidsminder under de eksisterende bygninger.
Vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen
Efter Habitatbekendtgørelsen skal godkendelsesmyndigheden vurdere, om
projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan
påvirke et Natura 2000-område. Myndighedens vurdering efter
bekendtgørelsens § 7, stk. 1, skal fremgå af afgørelsen.
Ejendommen Vamdrupvej 1 ligger ca. 1 km fra nærmeste Natura 2000område (Køge Å). Dispensationen medfører ingen form for emission, der kan
have direkte eller indirekte indflydelse på området eller dets
udpegningsgrundlag.
Køge Kommune kender ikke til forekomster af bilag 4-arter inden for
lokalplanplanområdet, men lokalplanområdet ligger inden for fokusområde
for spidssnudet frø, stor vandsalamander og flagermus. På ejendommen
findes en række gamle træer på ejendommen. Træer med en vis størrelse og
hulheder i stammerne kan potentielt være levested for flagermus og må kun
fældes i overensstemmelse med artsfredningsbekendtgørelsen.
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