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Fra: Charlotte Stochholm Falden <charlottefalden@hotmail.com>
Sendt: 18. oktober 2019 10:07
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Braunstein
Hej med jer
Jeg vil gerne bidrage med min holdning til det nye ’midlertidige’ byggeri ved Braustein.
I skriver det er et midlertidig byggeri med mulighed for forlængelse – det ser jeg ikke noget problem i, som
udgangspunkt, men når I vælger en designløsning som et pakhus, så falder det helt uden for det miljø som
findes i dag – og så bliver jeg bekymret, fordi kommunen formentlig vil forlænge dispensationen, hvis
funktionen med huset er en succes og ikke tage i betragtning om arkitekturen passer til området – dermed
har vi igen en øjebæ placeret på havnen.
’Kirke’ var en stor grim klods, som i tidernes morgen havde et funktionelt industriel formål.
Ser man på området i dag og de planer, som er lagt for Havnepladsen vedr. vandstigningssikring og
underføringen til Kulturtorvet, så passer et pakhus slet ikke ind.
Arkitekturen bør ligge op af Braunstein nuværende bygning – de små tappede bygninger og ikke mindst
det hyggelige ’Nyhavn’-miljø, som findes på den nordlige side af havnebassinet. Efter nedrivningen af det
gamle diskotek SiSi, er der bygget boliger der passer til resten af bygningerne på havnen. Den gamle
Toldbod er ligeledes restaureret med øje for sammenhængen. Viggo Hansens Maskinfabrik er også
fastholdt i Køges ’Nyhavn’ miljø – der brugt krudt på at skabe et hyggeligt og attraktivt område
Jeg bor med udsigt lige over til Braustein og klapbroen – Kirken var en øjebæ – og jeg ser slet ikke noget
kønt i den nye bygning. Den bliver lige så meget en øjebæ – en bygning med en stor grå tagflade – meget
industriel og slet ikke maritim – der er ikke meget ’Nyhavn’ over den.
Misforstå mig ikke - jeg vil elske at få et ’Community House’ – et borgerhus, hvor der er aktiviteter og cafe,
men det må gerne være et hus der passer til miljøet – håber I vil lytte til borgerne og finde en anden
løsning på arkitekturen.
Mvh
Charlotte Falden
Havnen 17A, 1. tv.
4600 Køge
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Fra: Flemming Allermand <fallermand@flobs.dk>
Sendt: 25. oktober 2019 16:34
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: Niels Rolskov <niels.rolskov@koege.dk>; Erik Swiatek <erik.swiatek@koege.dk>
Emne: Re: Braunstein (Naboorientering dok.nr. 2019-017031-12)
Til Planafdelingen (kopi til Klima- og Planudvalgets samt Teknik- og Ejendomsudvalgets formænd)
Jeg har ikke modtaget noget svar på mine spørgsmål.
Jeg kan ikke vente længere, så nu får I mine bemærkninger til nabohøringen, men det er utilfredsstillende at tre ret
simple spørgsmål ikke kan besvares på stående fod, når vi andre skal forholde os inden for 14 dage (lovens absolutte
mindstekrav)!
Projektet fremtræder umiddelbart som fornuftigt mht. bygningens højde og drøjde i forhold til placeringen - relativt
tæt på kaj og bro, og at der er tale om en bygning, præget af symmetri. Tak for det.
Men jeg har også nogle mere principielle synspunkter på projektet:
1. Har kommunen overvejet evt. konsekvenser ved at der åbnes endnu et fast udskænkningssted i Havnen, hvor de
nuværende skal følge reglerne i lokalplaner (3-11 om krav til bygningerne og 8-02 om spillemaskiner), som det nye
sted ikke vil være omfattet af? Måske er der også tale om udlejning af lokaler til arrangementer med
alkoholindtagelse i større stil. Er det i overensstemmelse med kommunens politik på området? Må der opstilles
ubegrænset antal spillemaskiner i lokalerne? Nej, vel?
2. Hvis bygningen påregnes at skulle ligge der i 9 år, så burde kommunen alvorligt overveje en særlig lokalplan for
området, som også medtænker 1. pkt. Hvis kommunen har ret i sin antagelse, at en dispensation kan forlænges
efter 3 år, til trods for planlovens ordlyd (maksimalt 3 år), så er dispensationsadgangen jo en mulighed for at omgå
en eksisterende lokalplans bestemmelser. Det vil jeg i givet fald indbringe for højere myndighed. Der er tale om en
helt anden anvendelse end den gældende lokalplan 3-36 forudsætter:
"Til erhvervsformål såsom fremstillings, transport- og oplagsvirksomhed samt engrosdel,
administration og lignende virksomhed med driftsmæssig tilknytning til havnen."
3. Af hensyn til det omgivende miljø - Marineforeningens opr. fra 1923 (arkitekt Sylow) og Braunsteins fra 1935 - bør
der anvendes farver og materialer, der ikke afviger væsentligt. Det fremgår ikke af naboorienteringen hvilke, der
påtænkes anvendt. Det er simpelthen for dårligt, hvis ansøgeren ikke har redegjort herfor og det er endnu værre,
hvis kommunen faktisk har modtaget oplysningerne, men ikke har medtaget oplysningerne i naboorienteringen. I en
lokalplan ville der kunne sættes krav hertil. Som følge af den påpegede erhvervsmæssige ligestilling til
udskænkningsstederne på Havnen i øvrigt bør der tages udgangspunkt i den der gældende lokalplan (3-11) og
dennes krav til farver, former og materialer.
Med venlig hilsen
Flemming Allermand
Havnen 17B, stuen
4600 Køge
Kopi til naboerne.
Den 18. oktober 2019 kl. 12.51.05 +02.00, skrev Flemming Allermand <fallermand@flobs.dk>:
Til Planafdelingen v. Helle Schou Weile
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Tak for tilsendte naboorientering dok.nr. 2019-017031-12 om eventuel dispensation til Braunstein.
Har ansøgeren anført en mere præcis anvendelse end "Tap House" og "Community House"? Eller
kender Planafdelingen det præcise indhold i disse to betegnelser? I min engelsk-danske ordbog
(Gads stribede Large fra 2001) findes de ikke.
Har ansøgeren angivet nærmere om materialer og farver på bygningens tag, og ydermure?
Kan Planafdelingen fortælle, på hvilket juridisk grundlag man oplyser , at "efter de 3 års forløb har
udvalget dog mulighed for at forlænge dispensationen"?
Mine evt. bemærkninger vil være afhængige af, hvilke svar I giver, så svar venligst hurtigt.
Med venlig hilsen
Flemming Allermand
Havnen 17B, stuen
4600 Køge
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Fra: Michael S Petersen <fidlerramso@hotmail.com>
Sendt: 25. oktober 2019 17:10
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Braunstein - nabohøring vedr. byggeri Carlsensvej 5, Køge
Vedr. Nabohøring om eventuel dispensation til opførelse af midlertidigt byggeri på Carlsensvej 5 i
Køge
Med henvisning til materiale modtaget i E-boks dateret 17.oktober 2019 og med Dokumentnummer
2019.017031-12 skal jeg herunder angive de ønskede bemærkninger til sagen. Mine bemærkninger og
spørgsmål er vedhæftet som pdf-fil.
Køge Kommune bedes kvittere for rettidig modtagelse.
Med venlig hilsen
Michael S.

Sendt fra
Michael S. Petersen
Havnen 17A st.
4600 Køge
Mail: fidlerramso@hotmail.com
Mobil: +45 27 11 59 57
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Michael S. Petersen
Havnen 17A st.
4600 Køge
Mail: fidlerramso@hotmail.com
Mobil: +45 27 11 59 57

Køge Kommune
Planafdelingen
Torvet 1
4600 Køge

Køge 25.oktober 2019

Vedr. Nabohøring/-orientering om eventuel dispensation til opførelse af midlertidigt byggeri på
Carlsensvej 5 i Køge
Tak for tilsendte materiale samt mulighed for udtalelse i partshøringen af naboerne.
Med henvisning til materiale modtaget i E-boks dateret 17.oktober 2019 og med Dokumentnummer
2019.017031-12 skal jeg herunder angive de ønskede bemærkninger til sagen. Køge Kommune bedes
kvittere for, at disse er modtaget rettidigt.
1) Et afklarende spørgsmål: Jeg har svært ved at finde den nævnte ”gældende havnelokalplan 3-36”.
Jeg kan se på oversigten at den nævnte byggegrund tilsyneladende er hjemmehørende på
Carlsensvej 3 – men at bygherre Braunstein er hjemmehørende på Carlsensvej 5. Er dette korrekt?
2) Kunne Køge Kommune hjælpe mig med at finde det relevante sted i ”havnelokalplanen”, som der jf.
anvendelsesmuligheder skal dispenseret for? Gerne ved tilsendelse eller henvisning til denne plan.
3) Jeg vil i øvrigt gerne viderebringe min undren over tidsforløbet i sagen:
• Skitseprojekt dateret 29.08.2019
• Nabohøring er besluttet i Klima – og Planudvalget den 8.oktober
• Brev fra Køge Kommune vedr. nabohøring modtages i E-boks den 18.oktober - (dateret
17.oktober 2019
• Bemærkninger jf. nabohøringen skal være indsendt til Køge Kommune senest fredag den
1.november
Det kan altså konstateres, at der er storfremdrift i sagen – men samtidig at der kun er levnet plads til
Planlovens absolut minimum af svartid på 14 dage.
4) Principielle overvejelser og spørgsmål:
Principielt har vi ingen betænkeligheder ved, at Carlsensvej 5 atter bebygges, men mener at det
absolut skal ske i henhold til den vedtagne lokalplan og uden særlige dispensationer. I fald det vil
kræve dispensationer, bør disse være helt i tråd med intentionerne i den eksisterende lokalplan og
med Havnens generelle brug og udseende samt respekt for de gamle bygninger og miljøet i såvel
Køge Centrum som den gamle Køge Havn. Baggrunden for dette er selvfølgelig, at der gennem
tiderne er set alt for mange ”dispensationer”, som pga. deres formål helt har ødelagt meningen med
den gældende lokalplan. Det gælder altså om at fastholde planen – og IKKE om at finde
dispensationsmuligheder og ”smuthuller”.
5) Intentionerne med bygningen er tilsyneladende meget positive, da det både af Køge Kommune såvel
som Køge Kyst benævnes som et nyt samlingssted i Køge – jeg citerer borgmesteren:
”Det er ret ideelt at få et nyt flot samlingssted som bindeled mellem det gamle og det
nye i Køges centrum,” siger borgmester Marie Stærke. ”Kommunalpolitikerne i Køge
har været enige om at støtte op om denne udvidelse hos Braunstein. Vi lægger vægt
på, at der er kvalitet i alle dele af projektet, og at huset skal spille en rolle som
samlingssted for borgere, foreninger og erhvervsliv.”
Der er dog ikke i det tilgængelige materiale oplyst, om betingelserne er en bygning som foreninger
og kulturliv kan få adgang til eller om det er en ren ”forretningsejendom”, hvor der skal betales for
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brugen. Køge Kommune bedes, som en del af svar på nabohøringen, oplyse nærmere om dette
forhold – spec. Mht. foreningers brug af lokalerne, prioritering af arrangementerne etc.
6) Mht. bygningens placering og lovlighed:
Materialet oplyser, at der er tale om en midlertidig bygning som kræver dispensation fra Lokalplanen.
Køge Kommune mener åbenbart på forhånd at kunne udtale, at der kan gives dispensation i 3 år jf.
Planloven.
Den nævnte mulighed for forlængelse ses ikke dokumenteret – I bedes oplyse det juridiske grundlag
for forlængelse. Som det ses af det fremsendte materiale, accepterer Køge Kyst (ikke Køge
Kommune!) tilsyneladende ukritisk en forventet forlængelse med yderligere 3 år til en samlet
dispensationstid på 9 år. Derefter ”frigives byggefeltet til permanent byggeri…..”.
Hele ment vedr. dispensation bedes uddybet med dokumentation/præcedens i forhold til 9-årig
dispensation, der jo meget nemt kan blive ”permanent” – således at det ”midlertidige” i byggeriet er
glemt, og ”Taphouse” får lov at blive stående.
Dette leder tankerne hen på de mange forsinkelser som Køge Kommune desværre må lægge ryg til
– bl.a. en ikke planeret udskydelse af undergangen for passage af jernbanen til/fra Havnen (et aktiv,
som ligeledes tidligere er benævnt som vigtig for byudviklingen og for Havnen). En kommentar til
dette vil for helhedens skyld være velkommen?
7) Mht. bygningens udformning og udseende:
I det fremsendte materiale benævnes den ønskede bygning på Carlsensvej 5, som værende en
”pakhuslignende bygning i 2 etager”. Det ses med al tydelighed i de fremsendte skitser, at der er tale
om en 13,5 meter høj bygning således, at der vel nærmest må være tale om en bygning i 4 etager?
Snit BB angiver 3 etager. Køge Kommune bedes, som en del af svar på nabohøringen, oplyse
beregningsmodellen for antal etager.
8) Mht. bygningens udformning og udseende:
Køge Kommune bedes ligeledes definere ordet ”pakhuslignende bygning”, da udseendet jf.
skitseprojektet falder langt uden for vores opfattelse af et pakhus i traditionel forstand. Jeg skal
henlede opmærksomheden på, at i 2005, hvor bygningen på Havnen 17-19 blev genopført, blev der
taget alle mulige hensyn for at bygningen skulle falde ind i den allerede eksisterende bygningsmasse
(hvilket vi mener er opnået!). Der findes desuden masser af eksempler andre steder i landet, hvor
man har lykkedes med at opføre nye (og blivende!) bygninger i 100% ”pakhusstil”. Det fremlagte
skitseforslag kunne formentlig med stort held opføres som en del af alle de nye byggerier på de nye
arealer med boligblokke på Sønder havn – der jo er en fantastisk byudvikling.
Men en ny bygning på Carlsensvej 5 BØR efter min mening opføres i stil med de omkringliggende
bygninger (havnefronten, Braunstein og ikke mindst Marineforeningen), således, at området på
begge sider af havnebassinet optræder som et hele (på trods af to forskellige lokalplaner). Så vidt
jeg forstår, gælder lokalplan 3-36 og 3.30 og 8.02 helt frem til skelkanten ved bygningerne på
Havnen (”Nyhavnslinjen”).
Det er ikke arkitektonisk optimalt at bygge så højt som skitseprojektet angiver (formentlig maximalt –
da ”toppen” jo er klippet af) i helt ”ny stil og nye materialer”. Dette medfører desværre en bastant
”grim grå” og meget stor passiv tagflade mod Havnen. Det vil nemt kunne opfattes som en ulidelig
”øjen-bæ” for alle gæster og beboere på den anden side af havnebassinet. Husk at Køge Kommune
altid slår på ”Køges Nyhavn” – dette byggeri passer absolut ikke ind i dette skudsmål!
9) Forslag til forbedring/optimale krav til bygningens udformning og udseende:
Et krav til en - gerne permanent - bygning kunne være brug af mere traditionelle materialer, farver
etc., og selvfølgelig i en arkitektonisk stil, der matcher området og købstadsmiljøet i denne del af
Køge. Bygningen kan måske dermed desuden gøres mere ”bæredygtig” i såvel produktion som
anvendelse (lang holdbarhed, naturmaterialer, regnvandsanlæg eller andet på taget osv.).
Køge Kommune bedes derfor forklare/anskueliggøre årsagen til, at man vil tillade en helt anden
byggestil i dette tilfælde, samt om der i den nævnte dispensation også er givet tilladelse fra at afvige
dette?
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10) Servering:
Da der er tale om et ”Tap-house” og ”Community House” – engelske ord - mangler jeg en klar
definition af, hvad disse begreber dækker. Kan I oplyse om dette?
Det er måske oplagt, at der vil/skal ske smagning af Braunsteins produkter – helt i tråd med de
aktiviteter, som bryggeriet i dag afholder. Vi mener dog, at det er vigtigt, at der ikke ”skjult” i dette
byggeri er oprettelse af et nyt konkurrerende udskænkningssted på Havnen. Vi er klar over, at dette
skal behandles særskilt vedr. bevillinger mm., men hører dog gerne i forbindelse med nabohøringen
Køge Kommunes overvejelser vedr. dette emne.
11) Parkering:
Som det er bekendt, er parkering et varmt emne i Køge Kommune. Kan kommunen oplyse om der er
taget skridt til at håndtere kommende kunder og gæster med den tilsyneladende forventede
forøgede aktivitet på stedet?
Jeg skal beklage det lange brev og de mange – forhåbentlig relevante – spørgsmål. Dette er udelukkende et
udtryk for stor interesse for udviklingen af Søndre Havn samt Køge i særdeleshed. Men også et udtryk for, at
jeg ser nabohøringen som en velvillig tilgang til en dialog med borgene i byen – og især på Havnen.
Jeg står selvfølgelig til rådighed for uddybning af mine synspunkter, hvis der skulle være behov. Og jeg må
indtil evt. nye terminer foreligger, forvente svar fra Køge Kommune på vegne af Køge Kyst og Bygherre så
betids, at der er mulighed for yderligere spørgsmål inden sagen lukkes, som varslet den 1.november.
På forhånd tak for en forhåbentlig positiv sagsbehandling.
Med venlig hilsen
Ulla Wulf og Michael S Petersen

Sendt fra
Michael S. Petersen
Havnen 17A st.
4600 Køge
Mail: fidlerramso@hotmail.com
Mobil: +45 27 11 59 57
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Fra: Thomas Elm Kampmann <tek@stc-koege.dk>
Sendt: 25. oktober 2019 10:03
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Braunstein
For god ordens skyld skal jeg oplyse at Køge Havn ikke har bemærkninger til dispensationen.
Med venlig hilsen
Thomas Elm Kampmann
Direktør

Skandinavisk Transport Center / Køge Havn
Baltic Kaj 1, DK-4600 Køge
tlf. +45 56646263 - mobil +45 28138323
e-mail: tek@stc-koege.dk
Besøg også vores hjemmeside www.stc-koege.dk

Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Såfremt e-mailen er modtaget ved en fejl, bedes emailen slettet tillige med evt. tilhørende filer og afsender underrettet. Uberettiget videregivelse eller
benyttelse af fortrolig information kan være både strafbart og erstatningspådragende.
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