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Byg- og Planafdeling

Ønsker og muligheder for byggeri i bykernens gårdrum

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Forvaltningen modtager ofte ansøgninger og forespørgsler om muligheder
for at rive ned og/eller bygge nyt i bykernens gårdrum.

www.koege.dk

I dette notat beskrives de principper som forvaltningen lægger til grund for
vurderinger og afgørelser, herunder plangrundlag, og opfølges af en række
eksempler på sager i Vestergade og Brogade.
Principper
Fælles for forvaltningens behandling af sager i bykernen er at forhuset mod
bykernens gader skal holdes i oprindelig stil, renoveres nænsomt og gerne
tilbageføres til den oprindelige arkitektur når der er mulighed for det.

Tlf. 56 67 67 67
Kontakt:
Karen Thorkenholdt
Tlf. +45 56 67 24 42
Mail tmf@koege.dk

Udgangspunktet er, at der så vidt det er muligt arbejdes med den
eksisterende bygningsmasse og at der ikke tilføjes nye bebyggelser i
gårdene som øger tætheden. Gårdrummene er dog meget forskellige og
fremstår i nogle tilfælde som fine haveanlæg, mens der i andre tilfælde er
tale om overbebyggede gårdrum med nedslidte og utidssvarende
lagerbygninger. Forvaltningens behandling af ansøgninger og afgørelser
beror derfor på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.
I de fleste tilfælde ønskes byggeri i gårdene opført indenfor bykernens
bevaringsprincipper gennem form og materialevalg, men enkelte gange
ønskes byggeri opført i en arkitektur, som bryder med middelalderbyens
arkitektur og som i udformning og materialer fremstår som en udfordring og
kontrast til den gamle by.
For at have nogle redskaber at styre efter i administration af lokalplaner og
byggeri i bykernen arbejder forvaltningen ud fra nedenstående fire
overordnede principper:




For ejendomme med facade mod bykernens gader, skal
bevaringsbestemmelserne i Lokalplan 3-11 følges.
Hvis der etableres flere boliger, skal der være mulighed for at
etablere parkeringspladser enten på egen grund eller som tinglyst
mulighed på en p-plads i umiddelbar nærhed.
Der skal etableres opholdsarealer i form af altaner mod gården,
adgang til have eller tagterrasse.
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Byggeri som bryder med bykernens arkitektur ved udformning
og/eller materialevalg skal forelægges Klima- og Planudvalget i hvert
enkelt tilfælde.

Principperne skal være med til at give gode betingelser for beboerne i
bykernen, men samtidig give mulighed for at der kan opføres nyt byggeri.
Derudover skal principperne hjælpe med at rydde op i de gårdrum som
fremstår overbebyggede og med utidssvarende bygninger.
Plangrundlag
Eksemplerne som er beskrevet i dette notat, er alle omfattet af Lokalplan 311, men for nogle af ejendommene gælder også en supplerende lokalplan
eller byplanvedtægt.
Lokalplan 3-11, Rammelokalplan for bykernen
Baggrunden for udarbejdelse af Lokalplan 3-11 var at skabe et
administrationsgrundlag for de ændringer der til stadighed sker i bykernens
bygningsmasse, både af bygningernes udformning og deres anvendelse. Hvis
bykernens miljø og særpræg skal bevares, er det nødvendigt at styre disse
ændringer indenfor visse rammer.
Lokalplanens intention er bl.a. at bykernebebyggelsens hovedform skal
bevares. Der er bestemmelser om at forhusbebyggelsen langs butiksgaderne
skal opføres i 2½ etage ellers skal al bebyggelse holdes i 1½ etage. Der er
dog indføjet bestemmelse om dispensationsmulighed, sådan at bebyggelsen
enkelte steder kan gøres højere eller lavere. Det er naturligt i en bebyggelse
som i bykernen, hvor nogle variationer netop giver miljøet et væsentligt
tilskud.
For opholds- og parkeringsarealer er det lokalplanens intention at der ved
nybygning, ombygning eller tilbygning i bykernebebyggelsen skal etableres
opholdsareal og parkeringsarealer på egen grund, efter de normer som er
opstillet i lokalplanens bestemmelser.
Lokalplanen fastsætter ikke en max. bebyggelsesprocent.
Opholds- og parkeringsarealer
Ved nybygning, ved tilbygning eller ved ændret anvendelse af eksisterende
etageareal, skal der sikres opholds- og parkeringsarealer efter følgende
retningslinjer:
Opholdsareal
Butikker og servicelignende erhverv
Offentlige og private kontorer og håndværk
Offentlige og private forsamlingslokaler,
herunder restauranter
Boliger
Parkeringsareal (Lokalplan 3-11)
Butikker og servicelignende erhverv
Offentlige og private kontorer og håndværk
Offentlige og private forsamlingslokaler,

0,1m²/m² etageareal
0,2m²/m² etageareal
0,1m²/m² etageareal
1,0m²/m² etageareal
1 pl./25m² etageareal
1 pl./50 m² etageareal
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Herunder restauranter
Bolig

1 pl./100 m² etageareal
1 pl./100 m² etageareal

I Kommuneplan 2017-29 blev parkeringsarealer lempet lidt betinget af, at
parkeringspladser til boliger og erhverv er offentligt tilgængelige:
Tæt-lav- og etagebebyggelse
Ungdomsboliger
Kontor- og serviceerhverv
Butikker
Dagligvarebutikker over 1500 m²
Kulturelle og offentlige formål

0,75 p-plads pr. bolig
0,3 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 75 m²
1 p-plads pr. 40m² brt.
etageareal
1 p-plads pr. 20 m² brt.
etageareal
vurderes specifikt

Lokalplan 3-11.1, Skt. Gertrudskarréen
Lokalplanen omfatter området mellem Vestergade og Skt. Gertrudsstræde og
Torvet/Nyportstræde og Rebslagergade. Lokalplanen blev udarbejdet for at
regulere bebyggelse, parkering og friarealer i bebyggelsen.
Lokalplanen følger de retningslinjer, der er opstillet i rammelokalplan 3-11.
Byplanvedtægt nr. 23, Åkarréen
Byplanvedtægten fastsætter, at hvis der på ejendommen er eller etableres
gennemgang fra gade til gård, kan der i side- og baghusbebyggelse tillades
etableret indgang til særskilt funktioner af den art som er beskrevet i § 2.11,
herunder boliger.
Der henvises i byplanvedtægten til kortbilag på side 4, som markerer
forskellige områdegrænser og byggefelter for hhv. forhusbebyggelse,
boligområder og blandet bolig og erhverv.
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Derudover fastsættes, at der, under forudsætning af byrådets godkendelse,
ud over forhusbebyggelsen kan etableres side- og baghusbebyggelse på
grundene.
Side- og baghusbebyggelse skal opføres i skel i 1½ etage.
Det samlede bebyggede areal må ikke overstige 60% af grundarealet
indenfor område A.
Der skal friholdes brandvej på mindst 3 m bredde mellem side- og
baghusbebyggelsen og grundens modsatte skel, fra forhus og i hele side- og
baghusbebyggelsens dybde.
Ejendommene i Brogades østlige side er omfattet af Lokalplan 3-11, mens
den vestlige side er omfattet af både Lokalplan 3-11 og Byplanvedtægt nr.
23.
Eksempler
Nedenstående viser eksempler på ansøgninger med forskellige afgørelser.
Eksemplerne beskrives ud fra følgende overskrifter:






Kort beskrivelse af projektet
Omgivelser - områdets tæthed
Opholds- og parkeringsarealer
Præcedens
Samlet vurdering
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Vestergade 9 – vurderes at kunne godkendes
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 3-11 og Byplanvedtægt nr. 23. Den
ønskede nye sidebygning ligger indenfor en del af det område som i
byplanvedtægten er udpeget til bolig og erhverv.
Gårdrummet består i dag af 2 sidebygninger: 1) værkstedsbygning mod syd,
opført i 1930´erne og 2) mellembygning i 2 etager opført i 1960´erne som
indeholder 2 garager i stueetagen og en ubeboet lejlighed på 1. sal.
Begge bygninger er nedslidte og utidssvarende. I sin helhed fremstår
gårdrummet rodet og fortættet på en uhensigtsmæssig måde uden
arkitektonisk værdi.

Vestergade 9, eksisterende forhold
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Forhus mod gårdrum

Ny bebyggelse i
gårdrummet

Ny sidebygning med 2 boliger
Kort beskrivelse af projektet
Ejendommens ejer ønsker at nedrive de to eksisterende sidebygninger og
opføre en sidebygning med to boliger i 1½ etage. Den nye bygning placeres
mod syd på samme sted som værkstedsbygningen er i dag.
Projektet i sin nuværende form er fremkommet gennem dialog mellem
forvaltningen og Arkitekterne Køge.
Omgivelser og områdets tæthed
Området er tæt bebygget på begge sider af matriklen. Generelt er
matriklerne lange og smalle og går fra Vestergade ned til Køge Å. I flg. BBR
er matriklen på 967 m² med en bebyggelsesprocent på 47%. Ved ny
bebyggelse vil bebyggelsesprocenten stige til 61%. Til sammenligning har
Vestergade 7 iflg. BBR en bebyggelsesprocent på 63% og Vestergade 11 en
bebyggelsesprocent på 73%.
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Opholds- og parkeringsarealer
Mellem forhus og sidebygning etableres parkeringsplads til fire biler. Der
ønskes opsat altaner på gårdsiden af baghuset som vil fungere som
opholdsarealer for beboerne i forhuset.
På den nye sidebygning indrettes tagterrasse til den ene bolig mens der på
terræn indrettes en lille privat have til den anden bolig. Derudover vil en stor
del af haven mod åen indgå som fælles haveanlæg for alle ejendommens
beboere.
Præcedens
I bymidten er der altid tale om konkrete individuelle vurderinger. Hvad der
kan lade sig gøre i ét gårdrum kan ikke nødvendigvis lade sig gøre i et andet
gårdrum.
Indsigelse fra naboerne
I forbindelse med naboorienteringen er der kommet indsigelser fra naboerne
i nr. 7. Indsigelsen omhandler bl.a. indbliksgener fra de påtænkte altaner på
forhusets side mod gården, men også generel utilfredshed med byggeri i
gårdene.
For at imødekomme naboernes bemærkninger, har bygherre sat den del af
projektet, som omhandler opsætning af altaner på bagside af forhus og
opførelse af ny sidebygning, i bero til der er en afklaring. Ligeledes har
bygherre undersøgt muligheden for at renovere det ene af sidehusene,
hvilket dog ikke er muligt pga. dårlig fundering og bygningens deraf dårlige
stand.
I forhold til indblik fra altaner så har bygherre foreslået et lukket værn mod
naboen for på den måde at mindske indbliksgener.
Samlet vurdering
Projektet vurderes at kunne realiseres. Matriklen er stor nok til at der kan
etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser og opholdsarealer.
De eksisterende side- og bagbygninger er opført i en stil og arkitektur som
ikke vurderes at have bevaringsværdi for bykernen, mens den nye
sidebygning vurderes at være tilpasset bykernens arkitektur i form og
materialer. Dermed vurderes det at gårdrummet vil kunne tilføres noget
positivt ved nedrivning af de gamle bygninger og opførelse af nyt byggeri.
Ved opsætning af altaner på forhusets facade mod gården, vurderes dette at
kunne realiseres, hvis værnet som vender ind mod Vestergade 7 etableres
som en lukket flade. Dette vil mindste eventuelle indbliksgener.
Det er forvaltningens vurdering, at der hele tiden har været risiko for
indbliksgener fra den eksisterende havestue og vinduer mod gården.
Etablering af altaner vurderes dermed ikke at ændre på disse forhold i
nævneværdig grad.
Brogade 15 – dispensation og vurdering i forhold til arkitektur
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 3-11.
Mod Brogade er ejendommen i 2½ etage og indeholder ”Køge Boglade” og
”Jans Kaffebar” i stueetagen og en bolig på 1. sal og i tagetagen. I gården er
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der en sidebygning som indeholder 1 lejlighed og en række depotrum/skure
tilhørende boligerne og erhvervslejemålene.

Brogade 15

Set fra Bag Haverne

Nyt projekt – placering af evt. ny bygning er markeret med x.
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Kort beskrivelse af projektet
Der er ansøgt om renovering af facade mod Brogade, ombygning af
eksisterende sidebygning med en mindre udvidelse mod haven og nedrivning
af rækken af depotrum.
Derudover har ansøger et ønske om at opføre en mindre bygning med en
bolig placeret i matriklens have. I arkitektur og valg af materialer vil denne
bygning skille sig ud fra den mere traditionelle byggestil i bymidten og
tænkes tilpasset i et samlet haveprojekt. Placeringen af en evt. ny bygning
støder op mod en række garager i Oluf Jensens Gård, Brogade 5-7.
Forvaltningen er i gang med at behandle den del som omhandler forhus og
forlængelse af sidebygning, mens der endnu ikke er indsendt et projekt på
en eventuel ny bygning i haven.
Omgivelser og områdets tæthed
Området er tæt bebygget med lange smalle grunde som i gamle dage skulle
lede mod havnen. Gårdrummene i Brogade er generelt tæt bebygget.
Iflg. BBR er matriklen på 658 m² med en bebyggelsesprocent på 58%. Til
sammenligning har naboejendommen, Brogade 13, i flg. BBR en
bebyggelsesprocent på 174%.
Opholds- og parkeringsarealer
I matriklens vestlige ende er der for nylig etableret en port som giver
adgang fra Bag Haverne. Der vil dermed kunne etableres tilstrækkeligt antal
p-pladser på egen grund for ejendommens beboere.
Ejendommens boliger har adgang til terrasse på enten terræn eller som
tagterrasse. Den lange grund fungerer som fælles have for alle beboere.
Præcedens
Der er altid mulighed for at byggeri i gårdrummene vil skabe præcedens,
men det vil i hvert tilfælde bero på en konkret vurdering.
Hvis der i dette konkrete tilfælde åbnes for ny arkitektur ved evt. byggeri i
haven, kan det muligvis føre til nye forespørgsler om noget tilsvarende i
andre gårde.
Samlet vurdering
Forvaltningen er tæt på at kunne give byggetilladelse til renovering af forhus
og tilbygning af sidehuset. Vurderingen er at en mindre forlængelse af
eksisterende sidebygning ikke vil have betydning for ejendommens
arkitektur. Sagen har været sendt i partshøring hos begge naboer og der er
ikke indkommet bemærkninger.
Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen kan bære, at der opføres en
mindre bygning i havedelen. Når den eksisterende række af småskure bliver
revet ned, vil der blive frigivet plads til det samlede haveprojekt incl. lille ny
bygning. Matriklen har høje mure mod naboejendommene og der vurderes
dermed ikke at opstå gener for naboerne i forhold til indblik.
Derudover er det forvaltningens vurdering at netop dette sted vil kunne
bære en bygning i et, for bykernen, nyt materiale og en ny arkitektur.
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Byggeriet vurderes ikke at bryde med middelalderbyens arkitektur, da det
opføres inde i et lukket gårdrum.
Størrelse og placering af bygningen vil bero på en konkret ansøgning.
På muren mod Brogade 17 er der spor efter
en tidligere bygning som er nedrevet for
mange år siden.

Vestergade 17A-B – Afslag
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 3-11 og Byplanvedtægt nr. 23.
Ejendommen indeholder bagerforretningen ”Madame Eclair” i
forhusbebyggelsen, boliger i sidebygningen mod nr. 15 og udhusbygning
mod nr. 19. Den bagerste del af grunden er udlagt som have. Matriklen har
et areal på 729 m² og iflg. BBR er bebyggelsesprocenten i dag på 83%. Ved
evt. ny bebyggelse vil bebyggelsesprocenten stige til ca. 95%.

Vestergade 17A-B

Set fra Kvicklys parkeringsplads
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Forslag til nyt byggeri i gården
Kort beskrivelse af projektet
Der ønskes opført et nyt byhus i gården på godt 90 m² i 1½ plan. Huset
ønskes placeret i den sydlige del af haven.
Omgivelser og områdets tæthed
Området er tæt bebygget på begge sider af matriklen. Mod syd ligger
Kvicklys parkeringsplads.
Ved yderligere byggeri på matriklen vil bebyggelsesprocenten blive markant
højere end størstedelen af matrikler i Vestergade. Dette vil påvirke både
opholds- og parkeringsarealer. Til sammenligning har nr. 15, iflg. BBR, en
bebyggelsesprocent på 32%, nr. 11 en bebyggelsesprocent på 67% mens nr.
19 dog har bebyggelsesprocent på 104%.
Opholds- og parkeringsarealer
Ved opførelse af ny bygning vil der være meget begrænsede opholdsarealer
og det vil ikke være muligt at etablere parkeringspladser på egen grund.
Præcedens
Hvis der dispenseres til de manglende parkeringspladser, er der stor
sandsynlighed for præcedens.
Samlet vurdering
Forvaltningens samlede vurdering var at der skulle gives afslag på
ansøgningen. Afslaget blev begrundet med at yderligere bebyggelse på
matriklen vil være uhensigtsmæssig set i forhold til tætheden af såvel den
specifikke matrikel som området som helhed.
Derudover har opholds- og parkeringsarealer vægtet i afgørelsen.
To af de principper som forvaltningen administrerer efter (beskrevet på side
2) er, at sikre tilstrækkelige opholds- og parkeringsarealer, hvilket ikke kan
opfyldes i dette projekt.
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Vestergade 22-24 – Pause, men kan sandsynligvis godkendes
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 3-11 og Lokalplan 3-11.1.
Ejendommen ligger på hjørnet af Vestergade og Rebslagergade. Mod
Vestergade er ejendommen i 2½ etage med erhverv i stueetagen og på 1.
sal, samt bolig i tagetagen. I gården er der parkering på terræn, en garage
med plads til 3 biler samt terrasse på garagens tag.
Der er her tale om en hjørnegrund afskærmet mod Rebslagergade med en
mur.

Vestergade 22-24

Gårdrummet - Rebslagergade

Set fra Vestergade

Kort beskrivelse af projektet
Der ønskes opført en tilbygning mod Rebslagergade som skal indeholde 2
nye boliger. Derudover etableres en ny bolig i tagetagen mod Vestergade.
Omgivelser og områdets tæthed
Mod Vestergade er området tæt bebygget, mens det i Rebslagergade ændrer
karakter til villabebyggelse og karrébebyggelse i 1½ plan.
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Matriklen har et areal på 639 m² og iflg. BBR er bebyggelsesprocenten på
109%.
Opholds- og parkeringsarealer
I den oprindelige ansøgning om tilbygning på ejendommen blev det
tilkendegivet overfor ansøger, at projektet ikke ville kunne realiseres fordi
det ikke kunne påvises, at der var det tilstrækkelige antal parkeringspladser i
henhold til parkeringsnormen.
Efterfølgende har ansøger oplyst at de vil fremsende et nyt projekt hvor
parkeringspladser og opholdsarealer er i overensstemmelse med Lokalplan
3-11.
Præcedens
Hvis der dispenseres til de manglende parkeringspladser, er der stor
sandsynlighed for præcedens.
Samlet vurdering
Det er forvaltningens vurdering at den ansøgte tilbygning vil kunne
godkendes, hvis projektmaterialet viser tilstrækkeligt med
parkeringspladser. Tilbygningen bliver i materialer og udseende tilpasset den
del af ejendommen som vender mod Vestergade, mens højden samtidig
trappes ned så den skalamæssigt passer til bygningerne i Rebslagergade.
Vestergade 31 – Afslag uden ansøgning
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 3-11.
Matriklen er lang og smal og strækker sig fra Vestergade langs bagsiden af
villabebyggelsen i Ågade og langs en del af Kvicklys parkeringsplads. Adgang
til gårdrummet sker fra naboejendommen nr. 29.

Vestergade 31
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Henvendelsen er indkommet som en forespørgsel forud for egentlig
ansøgning.
Kort beskrivelse af projektet
Forespørgslen drejer sig om muligheden for at opføre en bygning i 1½ plan
på tværs i gårdrummet. Bygningen tænkes placeret i den brede del af
matriklen mod Vestergade.
Omgivelser og områdets tæthed
Vestergades karakter ændres mod Ringvejen og bliver mere åben med
fritliggende villaer og en kirkegård. På den modsatte side af Vestergade
bibeholdes karréstrukturen, mens arealerne bag forhusbebyggelsen er
forholdsvis åbne.
Iflg. BBR er bebyggelsesprocenten på 49%.
Opholds- og parkeringsarealer
Det lange havegrund måler fra forhuset knapt 100 m og er ca. 5 m bred. Der
er kun et mindre areal som fungerer som egentligt gårdrum. Den lange have
vil ikke kunne fungere som optimalt opholdsareal for ejendommens beboere.
Der er ikke mulighed for at etablere parkeringspladser på egen grund.
Præcedens
Hvis der dispenseres til fortætning af gårdrummet i denne grad uden
mulighed for etablering af parkeringspladser, vil byggeriet med stor
sandsynlighed danne præcedens.
Samlet vurdering
Forvaltningens samlede vurdering var at der ikke var grund til at ansøger
skulle arbejde videre med en konkret ansøgning. Ejendommens tæthed,
utilstrækkelige opholdsarealer og ingen mulighed for at etablere
parkeringspladser på egen grund, har vægtet i afgørelsen.

Side 14/14

