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Malene Wilhjelm
3 - fællespostkasse TMF Plan
VS: Vedr. fremlagte lokalplane 1085 for "Boliger i Algestrup", ingen Banedanmark bemærkninger
(BDK ID: 1128102)

Fra: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 10. april 2019 10:24
Til: 3 ‐ fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Vedr. fremlagte lokalplane 1085 for "Boliger i Algestrup", ingen Banedanmark bemærkninger (BDK ID:
1128102)
Videresendt til Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Christian Granzow Holm (CGHL) <cghl@bane.dk>
Sendt: 10. april 2019 09:16
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Vedr. fremlagte lokalplane 1085 for "Boliger i Algestrup", ingen Banedanmark bemærkninger (BDK ID:
1128102)
Til Køge Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til
lokalplan 1085 for "Boliger i Aglestrup".
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget.
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du
bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk
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Christian Granzow Holm

Studentermedhjælper
Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København
cghl@bane.dk
www.banedanmark.dk
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Bemærkninger til forslag til lokalplan 1085 Boliger i Algest...pdf

Fra: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 16. april 2019 10:16
Til: 3 ‐ fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Bemærkninger til forslag til lokalplan 1085 Boliger i Algest...
Videresendt til Plan
Ulla Johannesen - eetsujo
Afdelingschef
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 24 08
Mobil 28 79 24 08
ulla.johannesen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Julie Isling Kurtzmann <JU@vd.dk>
Sendt: 15. april 2019 14:10
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: planloven@erst.dk
Emne: Bemærkninger til forslag til lokalplan 1085 Boliger i Algest...
Til Køge Kommune.
Hermed fremsendes Vejdirektoratets bemærkninger til Køge Kommunes forslag til lokalplan 1085 for boliger i
Algestrup.
Endvidere sendes der en kopi til Erhvervsstyrelsen til orientering.

Venlig hilsen
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Julie Isling Kurtzmann
AC-medarbejder
Planlægning og Myndighed (Næstved)

Toldbuen 6
4700 Næstved
Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2937
ju@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller
virk.dk.
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Torvet 1
4600 Køge
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15. april 2019
Julie Isling Kurtzmann
JU@vd.dk
+45 7244 2937
19/05276-2
1/2

Vejdirektoratets bemærkninger til Køge Kommunes forslag til Lokalplan 1085 for boliger i
Algestrup
Vejdirektoratet har den 28. marts 2019 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Køge Kommunes
forslag til Lokalplan 1085 for boliger i Algestrup. Planforslaget er i offentlig høring indtil den 25. april
2019.
Lokalplanforslaget muliggør opførelse af boliger i et mindre område i udkanten af Algestrup og op
til Sonnerup Byskov.
Lokalplanområdet er beliggende ca. 500 meter vest for Sydmotorvejen (ca. km 50,500).
Sydmotorvejen er en statsvej, som Vejdirektoratet er vejmyndighed for, og som følge heraf er lokalplanforslagets bestemmelser af interesse for Vejdirektoratet.
Indholdet af forslag til Lokalplan 1085 for boliger i Algestrup giver ikke Vejdirektoratet –
som vejmyndighed for Sydmotorvejen (statsvej nr. 30) – anledning til at gøre indsigelse.
Bemærkninger
Vejdirektoratet har imidlertid nedenstående bemærkninger til lokalplanforslaget, som det forudsættes, at Køge Kommune forholder sig til og om muligt indarbejder i den endelige lokalplan.
Vedr. støj
Vejdirektoratet har noteret sig, at området muliggør opførelse af boliger i et område, som i dag er
støjbelastet i et omfang udover Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for boligbebyggelse på
58 dB.
Vejdirektoratet bemærker hertil, at lokalplanen ikke indeholder nogle former for beskrivelse af den
eksisterende vejstøj eller foranstaltninger til sikring mod nuværende og fremtidig vejstøj.
Efter planlovens § 15a, stk. 1 må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom
anvendelse, hvis planen indeholder bestemmelser om etablering af afskærmende foranstaltninger
m.v., der kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Det er således Køge Kommune, der
– som planmyndighed – er ansvarlig for, at der er indarbejdet den nødvendige støjbeskyttelse i
såvel lokalplanforslaget som i de tilladelser, der senere gives på grundlag af lokalplanen. Eventuel-

Vejdirektoratet
Toldbuen 6
4700 Næstved

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

le nuværende eller senere krav om støjbeskyttelse i området på såvel kort som langt sigt er derfor
Vejdirektoratet som vejmyndighed for den tilgrænsende statsvej uvedkommende.
Vejdirektoratet har medtaget området omkring Algestrup i de videre undersøgelser om prioritering
af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning i den nuværende støjhandlingsplan 2018-2023.
Vejdirektoratet kan dog ikke sige noget om eller hvornår sådanne midler tildeles til et aktuelt projekt
for området i denne planperiode, eller om prioriteringen overgår til næste planperiode.
Vejdirektoratet har ikke yderligere bemærkninger til lokalplanforslaget.
Afsluttende bemærkninger
Såfremt ovennævnte bemærkninger giver anledning til spørgsmål, kan undertegnede sagsbehandler kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2937 eller på e-mail ju@vd.dk.
Venlig hilsen

Julie Isling Kurtzmann
AC-medarbejder

Kopi af dette brev er sendt til orientering til:
 Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. pr. e-mail til planloven@erst.dk.
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Sendt: 24. april 2019 09:46
Til: 3 ‐ fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
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Videresendt til Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
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Fra: Ole Steen Therkildsen <ole@therkildsen.org>
Sendt: 24. april 2019 08:52
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: lokalforslag 1085 i høring
Til Planafdelingen
I forbindelse med lokalplanforslag til en udvidet bebyggelse af Byskovparken har jeg ikke hverken indsigelse eller
ændringsforslag, men blot et synspunkt. Da jeg selv bor i hus på Byskovvej 12, har jeg konstateret, at trafikken på
Byskovvej er intensiveret siden beboelsen i Byskovparken blev etableret. En trafik som ofte overskrider hastigheds
grænsen i byområde på 50 km i timen. Jeg kan forestille mig, at med 24 nye beboede rækkehuse, ja så bliver
trafikken ikke mindre.
Byskovvej er en forholdsvis lang og lige vej, som åbenbart indbyder til en højere hastighed end de tilladte 50 km i
timen. Husene på Byskovvej ligger ret tæt på vejen, og der færdes dagligt små børn. Jeg kan konstatere, at der flere
steder både i Køge og Herfølge er flere veje med trafikchikaner, og det var måske ret nærliggende, at det også var en
mulighed på Byskovvej.
Jeg håber I vil tage mit indlæg op til overvejelse.
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Bedste hilsen
Ole Steen Therkildsen
Byskovvej 12
4682 Tureby
mob. 40443450
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Køge Kommune
Att. Malene Wilhjelm
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge
Sendt pr. mail til malene.wilhjelm@koege.dk

Sindetskrivelse vedr. reduktion af skovbyggelinjen inden for området
for forslag til lokalplan nr. 1085 i Køge Kommune
Køge Kommune har i mail af 29. marts 2019 anmodet Miljøstyrelsen om at
tilkendegive, hvorvidt styrelsen vil være sindet at reducere skovbyggelinjen inden
for området for forslag til lokalplan nr. 1085, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk.
1.
Sagens oplysninger
Lokalplanen udlægger området til boliger i form af tæt-lav boliger i op til 2 etager.
Lokalplanområdet er i dag dyrket jord. Området er mod nord og nordøst
beliggende op til ny tilplantet skov. Mod vest, syd og sydøst ligger Algestup by. Se
bilag 1.
Lokalplanområdet ligger under 300 meter fra skov og hele lokalplanområdet er
omfattet af skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17.
Kommunen oplyser, at den ny tilplantede fredsskov er plantet som tillæg til den
eksisterende ældre Sonnerup skov. Kommunen har medsendt en
beplantningsplan. Se bilag 2.
Kommunen oplyser, at de ca. 20 meter af skoven, som er tættest på
lokalplanområdet er skovbryn. Kommunen har oplyst, at dette skovbryn består af
et stort islæt af buske, som generelt kan opnå en højde på 8-12 meter. Den øvrige
del af skoven består primært af eg og bøg og vil på sigt vokse sig op til 30-35 meter.
Køge Kommune har anmodet om en tilkendegivelse om reduktion af
skovbyggelinjen, som vist på bilag 3 svarende til ca. 25 meter fra kommunens
definition af, hvor skoven begynder. Kommunen har oplyst, at skovbrynet ikke er
medtaget i deres definition af skov, da skovbrynet består af et bredt isæt af buske,
og at buske ikke i kommunens optik er træer og derfor ikke en del af skoven.
Kommunen har endvidere oplyst, at skovejer ikke har indsigelser.
Kommunen har begrundet ønsket om reduktion med den administrative
forenkling en reduktion vil medføre i kommunens sagsbehandling.

Miljøstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Landskab og Skov
J.nr. MST-540-00127
Ref. aslau
Den 23. juli 2019

Miljøstyrelsens tilkendegivelse
Naturbeskyttelseslovens § 17 indeholder et forbud mod placering af bebyggelse,
campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 meter fra skove, der
afkaster en byggelinje.
Miljøstyrelsen kan reducere skovbyggelinjen i medfør af naturbeskyttelseslovens §
69, stk. 1, jf. Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts
2019 og bekendtgørelse nr. 1066 af 21. august 2018 om bygge- og
beskyttelseslinjer.
Det er en forudsætning for reduktion af en bygge- eller beskyttelseslinje, at
reduktionen ikke er i strid med de hensyn, som bygge- eller beskyttelseslinjen
tilsigter at varetage. Det er endvidere en forudsætning, at kommunen herved kan
opnå en administrativ forenkling, hvor en række administrative dispensationer
erstattes med en reduktion. Miljøstyrelsen kan reducere en bygge- eller
beskyttelseslinje på grundlag af en detailplanlægning (lokalplanlægning) eller i
andre tilfælde, der efter styrelsens vurdering tilgodeser naturbeskyttelseslovens
formål i tilfredsstillende omfang. Der skal ved afgørelsen tages hensyn til
forpligtelser i henhold til EU’s naturdirektiver.
Miljøstyrelsen har vurderet, at skovbrynet er en del af skoven i henhold til
Naturbeskyttelsesloven. I den kommenterede Naturfredningslov refereres det til
Overfredningsnævnets afgørelse af 26. marts 1969, hvor nævnet kom frem til, at
der forelå en skovbyggelinje ”da skovområdet synsmæssigt udgør et sådant
sammenhængende skovstykke, at afstanden bør beregnes fra skovbrynet”.
Det er i denne her sag Miljøstyrelsens opfattelse, at skovbrynet og den øvrige
beplantning synsmæssigt udgør et sammenhængende skovstykke, og at
skovbyggelinjen derfor skal beregnes fra skovbrynet. Samtidig bemærkes, at såvel
den nyplantede skov som skovbrynet er underlagt fredsskovspligt.
Miljøstyrelsen bemærker, at det er styrelsens praksis, at skovbyggelinjen som
hovedregel ikke reduceres til en afstand mindre end 30 meter fra skovbrynet.
Denne praksis har til formål at sikre skovens værdi som landskabselement samt at
varetage hensynet til skovbrynet som levested for skovens dyre- og planteliv.
Praksis kan efter en konkret vurdering fraviges, hvis helt særlige forhold taler for
en reduktion til mindre end 30 meter fra skovbrynet. Miljøstyrelsen finder, at der i
denne sag er grundlag for en yderligere reduktion af skovbyggelinjen.
Miljøstyrelsen har lagt vægt på, at det er tale om nyplantet skov som støder op til
Algestrup by, og at de træer og buske, der er plantet i skovbrynet kun bliver 8-12
meter høje. Dertil kommer at lokalplanområdet ligger i tilknytning til allerede
bebygget område.
Miljøstyrelsen er på det foreliggende grundlag og som delvis ansøgt af Køge
Kommune indstillet på at reducere skovbyggelinjen 20 meter fra skovbrynet.
Styrelsen forudsætter, at der ikke i forbindelse med den endelige vedtagelse af
lokalplanen foretages væsentlige ændringer, der har betydning for anmodningen
om reduktion af bygge- eller beskyttelseslinjen.
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Den ansøgte reduktion af bygge- eller beskyttelseslinjen må ikke medføre, at der
sker beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV,
litra a, eller at der sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et
Natura 2000-område.
Miljøstyrelsen træffer afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen, når styrelsen
efter den endelige vedtagelse af lokalplanen har modtaget en konkret ansøgning
om reduktion af bygge- eller beskyttelseslinjen vedlagt den relevante lokalplan
samt kommunens vurdering af påvirkning af eventuelle bilag IV-arter og Natura
2000-områder.
Kommunen bedes venligst henvise til ovenstående journalnummer.

Med venlig hilsen

Astrid Laursen
fuldmægtig
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Bilag 1: Oversigt over lokalplanområdet
Lokalplanforslag nr. 1085 er markeret med rødt

Luftfoto 2018
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Bilag 2: Kort over den skov, der blev rejst i 2013

Kort bilagt kommunens ansøgning
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Bilag 3: Visning af skovgrænse og Køge Kommunes ansøgning om reduktion af
skovbyggelinjen.
Den lyserøde streg viser, hvor skoven begynder efter kommunens vurdering
Det skraverede lilla område viser, hvor kommunen ønsker skovbyggelinjen
reduceret.

Kort bilagt Køge Kommunes ansøgning
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