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Figur 2 Illustration, der viser de tre udbygningsområder i Køge Kyst; Søndre Havn,
Collstrupgrunden og Stationsområdet.
Det aktuelle lokalplanområde er vist i den
nordlige del af Stationsområdet.

Redegørelse
Lokalplan 1067
Boliger ved Rådhusstræde, Køge
Lokalplanens formål og baggrund
Lokalplanen giver mulighed for etablering af en samlet etageboligbebyggelse samt i mindre omfang kontor- og serviceerhverv, opført omkring åbne gårdrum mod Rådhusstræde.

LIVET FØR BYEN - BYEN FOR LIVET
Udviklingsplan for Køge Kyst

Lokalplanen er udarbejdet for at realisere udviklingsplanen for Stationsområdet i projektet ”Køge Kyst” og fastsætte bestemmelser
for udviklingsplanens byggefelter i den nordligste del af Stationsområdet. Lokalplanen skal muliggøre afrunding af stationsområdets bebyggelser og gadeforløb mod nord.

November 2011
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Udviklingsplan for Køge Kyst ”Livet
før byen - Byen for livet”

Køge Kyst
Køge Kommune har sammen med Realdania By oprettet udviklingsselskabet Køge Kyst P/S, som på baggrund af en tværfaglig
parallelkonkurrence afholdt i 2010, har udarbejdet en udviklingsplan for de tre centrale byområder: Stationsområdet, Collstrop
grunden og Søndre Havn. ”Køge Kyst” bruges som et samlet navn
for de tre byudviklingsområder.
Med lokalplanen tages et skridt mere i realiseringen af de tanker
og idéer, der fremgår af publikationerne ”Udviklingsplan for Køge
Kyst”, ”Kvalitetsprogram” og ”Prospekt for ST1 i Stationsområdet”.

Kvalitetsprogram
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november 2013

Køge Kyst -Kvalitetsprogram

Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet

Køge Kyst - Prospekt for etape ST1 i
Stationsområdet

De tre ovenstående publikationer
danner baggrund for lokalplanens
bestemmelser og kan ses på Køge
Kysts hjemmeside:
www.koegekyst.dk

I Stationsområdet er tanken at bygge videre på den kendte struktur mellem den nye og den gamle by. I den sydlige del af Stationsområdet fastholdes de øst- vestgående slipper, mens bebyggelsen
mod nord tilpasses den eksisterende bebyggelses mere blandede
struktur bestående af de nord-syd gående karrébebyggelser i
Bjerggade og områdets større villaer.
Som en del af prospekt for etape ST1 i Stationsområdet er der
indarbejdet principper for etablering af en attraktiv bygade, hvor
færdsel foregår på de gåendes præmisser. Det sammenhængende
gadeforløb strækker sig fra Fændediget i syd til Niels Juelsgade i
nord.
Målet er en varieret byoplevelse, ligesom i Køges historiske bymidte. Bebyggelsen skal sikre et vellykket samspil med den omkringliggende eksisterende bebyggelse. Udformningen af den enkelte
bygning eller karré skal bidrage til variation og oplevelse.
Eksisterende forhold
Lokalplan 1067 omfatter et område på ca. 4.700 m2 og ligger i byzone.
Lokalplanområdet består i dag af asfalterede arealer med parkeringspladser og oplagsarealer som senest har været anvendt i forbindelse med byggeplads.
Området afgrænses mod øst af Ivar Huitfeldtsvej og jernbanen,
mod nord af Niels Juelsgade og 1½ -plans byhuse. Mod vest af-
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grænses lokalplanområdet af haverne til den blandede bolig- og
erhvervsbebyggelse mod Bjerggade. Umiddelbart syd for området
ligger et nyopført parkeringshus.
Området er desuden beliggende i tæt tilknytning til Køges historiske bykerne.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger et område langs Rådhusstræde til etageboliger samt kontor- og serviceerhverv.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en ny sammenhængende bebyggelse, som vil afrunde bydannelsen langs Ivar Huitfeldtsvej.
Det er væsentligt at sikre aktivitet og liv ved de facader, der vender ud mod gaderummet ved Ivar Huitfeldtsvej. Dette sikres ved at
placere opgange i facaden mod Ivar Huitfeldtsvej.
Boligerne indrettes med små forhaver og terrasser, som danner private zoner med mulighed for ophold, hvilket skaber liv i gårdrummene mod Rådhusstræde.
Fotos af den nordlige del af
Rådhusstræde, set mod nord.
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Bebyggelsens anvendelse
Bebyggelsen kan anvendes til boliger. Herudover kan en del af
stueetagen anvendes til kontor- og serviceerhverv.
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Bebyggelsens skala og omfang
Der må maksimalt etableres et samlet etageareal på 3.500 m2.
Der udlægges sammenhængende byggefelter, hvor bebyggelsen
skal placeres.
Bebyggelsen udformes som tre længebygninger forbundet med to
forskudte mellembygninger mod Ivar Huitfeldtsvej.
Skalaen i bebyggelsen skal helt overordnet tilpasses Køges historiske og aktuelle udgangspunkt.
Bebyggelsen må således maksimalt udføres med en højde på 9 m
for den nordlige længe. De to sydlige længer med kviste må maksimalt udføres med en højde på 12,5 m. Dog kan tagkippen, udluftning og anden teknik overstige højden med op til 0,5 m. Overkant kviste skal overholde højden på 12,5 m målt ved nordfacader
i skel mod Rådhusstræde. Den laveste bebyggelse skal placeres i
den nordlige del mod de eksisterende byhuse, mens de to sydligt
beliggende bebyggelser må opføres med en højde, hvor bebyggelsen skal forholde sig til P-huset, som har en højde på op til 15 m.
Bebyggelsen trapper således ned fra P-huset til byhusene, hvilket
medfører, at byggeriet harmonerer med den omkringliggende bebyggelse.

Princip for bebyggelsens
udformning
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Visualisering af den mulige kommende bebyggelse set fra Rådhusstræde

Bebyggelsens udseende
Lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens udseende skal medvirke til, at bebyggelsen indpasses i den eksisterende bebyggelse i
de omkringliggende områder.
Bebyggelsen øst-vest gående tagflader skal udføres med saddeltag, således at de harmonerer med den gamle bykernes byggestil,
samt skaber en række karakteristiske gavle mod Rådhusstræde
og Ivar Huitfeldtsvej. På de to sydlige fløje kan taget suppleres
med fladtagskviste trukket tilbage fra gavlene, så gavlmotivet ikke
udviskes. Facader skal udføres i blank tegl med lyse teglsten som
primært materiale. Den lyse sten vil give lys og lethed til gårdrummene og projektet som helhed. Gavlene, både mod Rådhusstræde
og mod Ivar Huitfeldtsvej, skal udføres med en yderligere detaljering af murværket.
Tage skal fremstå med skifer eller tagpap med lister. Tage på de
et-etages mellembygninger kan fremstå med tagterrasser og som
grønne tage med sedum eller lignende.
Rækværk ved altaner og tagterrasser skal fremstå i stål eller glas.

Eksempler på mulige udformninger
af glasværn
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Skyggediagrammer

Fri- og opholdsarealer
Byggefeltets udformning sikrer, at opholdsarealer på terræn henvender sig mod Rådhusstræde og således afskærmes mod støj fra
Ivar Huitfeldtsvej og jernbanen mod øst. Ved boligerne i stueetagen kan der etableres mindre terrasser og haver, hvilket vil skabe
liv i gårdrummet. I hvert gårdrum skal der plantes min. ét træ,
som kan vokse sig højt uden for stor omkreds, fx almindelig tretorn eller spidsløn. Udover opholdsarealer på terræn etableres der
også større tagterrasser og altaner.
Daglysstudier
Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet skyggediagrammer, som illustrerer skyggepåvirkningen ved den fremtidige bebyggelse.
Skyggediagrammerne viser, at den primære påvirkning af omgivelserne vil være om morgenen i vinterhalvåret ved villabebyggelsen på Bjerggade. På øvrige tidspunkter vurderes påvirkningen
at være af et mindre omfang. Således sker der kun påvirkning af
omgivende boliger på tidspunkter, hvor udendørs ophold traditionelt set er begrænset.
Af diagrammerne fremgår det desuden, at der kan sikres attraktive lysforhold for de nye boliger og de tilhørende udendørs opholdsarealer.
Trafikbetjening
Lokalplanområdet får vejadgang fra Rådhusstræde via Ivar Huitfeldt Vej. På denne del af Rådhusstræde lukkes vejen for gennemkørende trafik. Undtaget er dog beredskabet og evt. renovationsbiler.
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Biltrafik
Diagrammer, der viser afvikling af
henholdsvis biltrafik, varetransport
og renovation, samt bløde trafikanter.
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Mulig vejlukning

Bløde trafikanter

Der skal etableres min. 0,75 parkeringspladser pr. bolig samt 1 pplads pr. 75 m2 kontor- og serviceerhverv.
Med adgang via Rådhusstræde og gårdrummene etableres der
min. 2 cykelparkeringspladser pr. bolig.
Parkeringspladser til både biler og cykler skal etableres integreret i
bebyggelsens stueplan, således der sikres større friarealer. Parkeringspladser til biler kan også sikres ved at tinglyse en ret til parkering i P-huset mod syd.
P-huset er etableret med en overkapacitet. Således er P-huset forberedt til at kunne bidrage med parkeringspladser til lokalplanområdet.

Det stationsnære kerneområde
til Køge Station

Miljøvurdering
Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). På denne baggrund er der
foretaget en screening efter lovens § 8, stk. 1, med det formål at
afgøre, i hvilket omfang lokalplanen forudsætter gennemførelse af
en miljøvurdering.
På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. De væsentligste miljøgener, herunder
støj (jernbane, trafik og virksomheder), støv fra virksomheder,
jordforurening og grundvandssikring, samt trafikale forhold er tidligere vurderet i forbindelse med miljørapporter til lokalplan 1049
og lokalplan 1027 (som efterfølgende er erstattet af lokalplan
1060) samt kommuneplantillæg nr. 7 til kommuneplan 2009. Afværgende tiltag er indarbejdet i nærværende lokalplan 1067.
Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Fingerplanen
Lokalplanområdet er i henhold til Fingerplan 2019 udpeget som
’stationsnært kerneområde’, som er et område der maksimalt
ligger 1.000 m i gangafstand fra Køge Station. Lokalisering i de
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stationsnære områder skal bidrage til en trafikal adfærd, hvor væsentlig flere benytter kollektiv transport end i øvrige områder. For
at overholde fingerplanens principper for miljørigtig lokalisering
skal området således anvendes til tæt bymæssig bebyggelse med
mulighed for store kontor- og serviceerhverv, større besøgstunge
institutioner, tæt boligbebyggelse og butikker.
Ydermere siger Fingerplan 2019, at ’udbygning af stationsnære
arealer og omdannelse af byområder, som er velintegrerede i
byen, har høj prioritet og bør fremmes’.
Lokalplan 1067 er i overensstemmelse med Fingerplanen.
Kystnærhedszone
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. De eksisterende bebyggelser, der ligger nærmest lokalplanområdet er karakteriseret ved varierende bygningshøjder op til 15,5 m, saddeltage
og et mangeartet udtryk. Den historiske bymidte vest for lokalplanområdet er kendetegnet ved at være tæt bebygget med en relativt lille bygningsskala.
Lokalplanområdet udlægges til bebyggelse med bygningshøjder på
maksimum 13 m. Bebyggelsen inden for lokalplanområdet vil ikke
ændre på byens kystprofil, da den fremtidige bebyggelses højde
og volumen ikke vil adskille sig fra den omkringliggende bebyggelse, og kystprofilen fortsat altovervejende vil være domineret af
bebyggelsen på de ydre havnearealer.
Ved at give mulighed for at opføre bebyggelse på maksimum 13 m
muliggøres en fortætning af bymidten.
Kommuneplan 2017
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme nr. 3C17,
som udlægger området til centerområde med offentlige formål,
boliger og kontorer. Den maksimale bebyggelsesprocent for rammen som helhed er i rammebestemmelserne fastsat til 140 % og
den maksimale bygningshøjde er fastsat til 15 m.
Lokalplanområdet er omfattet af parkeringsnormen for Køge Bymidte.
Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen.
Produktionsvirksomheder og Støjkonsekvensområde
Lokalplanområdet er beliggende indenfor et støjkonsekvensområde
jf. Køge Kommuneplan 2017-29 retningslinje 2.7. Det fremgår, at
området i et kommende kommuneplantillæg med retningslinjer for
produktionsvirksomheder desuden forventes udlagt som konsekvensområde.
Køge Kommune har igangsat udarbejdelse af kommuneplantillægget for ”Planlægning af erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv”.
En lokalplan skal jf. Planlovens §16 redegøre for, hvordan det sikres, at den ændrede anvendelse ikke påvirker de eksisterende produktionsvirksomheders driftsmuligheder, både vedr. støj og støv,
lugt og anden luftforurening. Det skal vurderes, hvilke afværgeforanstaltninger der kan tages i brug. Eventuelle afværgeforanstalt-
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ninger skal jf. Vejledning om Produktionsvirksomheder udarbejdes
i dialog med de pågældende virksomheder.
I forbindelse med lokalplan 1049, som omfatter planområdet for
nærværende lokalplan, er der udarbejdet en miljørapport, som
bl.a. redegør for støj- og støvpåvirkninger. Miljørapportens konklusioner er medtaget i de følgende afsnit.
Støj
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom
anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener, jf. planlovens § 15a.
På baggrund af tidligere støjmålinger ved bl.a. målepunktet i Korsgade 4 er det vurderet, at støjbidraget fra Junckers, ved en fuld
udnyttelse af virksomhedens miljøgodkendelse vil betyde, at de
vejledende støjgrænser for de kommende boliger kan blive overskredet.
Det vurderes desuden, at støjbidraget fra Køge Kraftvarmeværk
(VEKS) vil indebære en overskridelse af de vejledende støjgrænser
om natten.

Virksomheder, som påvirker lokalplanområdet og
målepunkt, Korsgade 4
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Når der indenfor lokalplanområdet etableres følsom anvendelse,
vurderes det dermed, at det samlede støjbidrag vil betyde, at de
vejledende støjgrænser bliver overskredet, medmindre der foretages afskærmning eller andre afværgeforanstaltninger.
Støjforhold i Stationsområdet reguleres efter reglerne for ny støjfølsom arealanvendelse i eksisterende støjbelastede byområder,
og dermed Planlovens § 15, stk. 2, nr. 25 hvorefter en lokalplan
kan fastsætte bestemmelser om ”isolering mod støj af ny boligbebyggelse i eksisterende boligområder eller områder for blandede
byfunktioner”.
Støjisolering af boliger, således der opnås et godt lydmiljø i den
enkelte bolig og på udendørs opholdsarealer, fastsættes som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse.
Lokalplanen sikrer, at der skal ske afskærmning mod støj fra virksomhederne. Realisering af lokalplanen vurderes dermed ikke at
få konsekvenser for virksomhedernes mulighed for at fortsætte
den nuværende drift eller udnytte de gældende miljøgodkendelser.
Støv, lugt og anden luftforurening
Der har tidligere været registreret klager over bl.a. støvgener.
Klagerne viser, at de primære kilder til støv er korn- og foderstofvirksomheder på havnen, samt evt. lastning/ losning af andre støvende produkter.
En gennemgang af emissionsrapporter har tidligere vist, at virksomhederne overholder vilkår for støv ved normal driftssituation.
Der kan dog forekomme periodiske støvgener fra diffuse kilder,
særlig ved østlig vindretning.
Derudover kan der forekomme støvgener fra Køge Kraftvarmeværks flislager, som er beliggende i en afstand på ca. 300 m fra
lokalplanområdet. Køge Kommune har dog meget sjældent modtaget klager over støv herfra.
Ifølge Håndbog om Miljø og Planlægning og Vejledning om retningslinjer for grovvarebranchen bør der være minimum 300 m
mellem korn- og foderstofvirksomheder og boligområder (eller andre følsomme områder).
Det vurderes, at gener fra diffust støv fra havnen kan forekomme
periodevis, men at generne, alene udfra afstanden på minimum
500 m, ikke vil være væsentlige.
Lugt er ikke vurderet i miljørapporten til Lokalplan 1049, men i
miljørapporten til lokalplan 1027 for området syd for P-huset. Om
lugt fra virksomheder øst for jernbanen vurderes følgende.
Ud fra kendskabet til virksomhedernes historik og klager må det
forventes, at der nogle gange om året vil forekomme uheld, som
medfører gener af kortere eller længere varighed for de omkringboende, herunder i lokalplanområdet. Udbredelsen af lugt vil i høj
grad afhænge af vindretningen, når der sker uheld.
Som afværgeforanstaltning til luftforurening, bør luftindtag til ventilation placeres væk fra erhvervsområdet mod øst.
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Det vurderes på baggrund af den foreliggende eksisterende viden,
at lokalplanområdet ikke vil være væsentligt belastet af luftforurening, lugt eller støv fra virksomheder. Realisering af lokalplanen
vurderes derfor ikke at få negative konsekvenser for virksomhedernes/havnens udviklingsmuligheder eller medføre skærpede
krav.
Lokalplan 1049
Området er omfattet af lokalplan 1049 ”Stationsområdets nordlige
del, Køge”. Lokalplan 1049 er byggeretsgivende for opførelse af et
P-hus og udlægger derudover en ramme på 3.500 m2 til bolig og
kontorerhverv. Lokalplan 1067 fastsætter bebyggelsesregulerende
bestemmelser for boliger og kontor- og serviceerhverv. Lokalplan
1049 aflyses for den del af området, som er omfattet af lokalplan
1067 efter den endelige vedtagelse af lokalplan 1067.
Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone.
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Klimatilpasningplan og risikostyringsplan for kystzonen
I Køge Kommunes Klimatilpasningsplan fra 2014 fremgå det, at
Køge bymidte er beliggende i et område, der er i risiko for at blive
oversvømmet ved en stormflod fra Køge Bugt. Det samme er understreget i kommunens Risikostyringsplan for kystzonen i forhold
til stormflod fra Køge Bugt fra 2016.
Lokalplanområdet er i risiko for at blive oversvømmet ved en
stormflod på 2,21 m, som af Kystdirektoratet er beregnet til 100
års hændelse i år 2100. Kommunens videre undersøgelser viser,
at en stormflod på 2 m kan forventes hvert 100 år med den nuværende havvandsstand (2016).
Lokalplansområdet er beliggende i ca. kote 2-3 m (DVR90) og kan
således blive oversvømmet ved disse hændelser.
Med en forventet havvandsstigning må hændelsen forventes at
kunne ske oftere i fremtiden. Køge Kommune planlægger – og
er påbegyndt - etablering af et dige i kote 2.8 langs kommunens
kyststrækning til beskyttelse mod stormflod og stigende havvand.
Når diget er etableret, vil hele Køge by være sikret mod ekstreme
stormflodshændelser. Byggeriet etableres desuden med en sokkelkote på minimum 2,5 m (DVR90) og byggeriet vil dermed også
uden diget være bedre sikret end hovedparten af de eksisterende
bebyggelser i Køge bymidte.
Skybrud
Ved skybrud i situationen, hvor afløbssystemerne ikke har kapacitet til at lede vandet væk, er der jf. Køge Kommunes ”Blue spot” analysekort en risiko for opstuvning af regnvand i den nordvestlige
del af lokalplanområdet.
Nærværende lokalplan fastsætter, at ny bebyggelse skal opføres
med gulvkoter ved åbninger, som ligger over tilstødende vejkoter
ved Rådhusstræde, Ivar Huitfeldtsvej og Niels Juelsgade.
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Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser om, at bebyggelsen på egen grund skal tilbageholde kraftig hverdagsregn, samt at
regnmængder herudover skal ledes til omgivende veje i kontrollerede forløb.

Lokalplan
1067

Varmeplan
Området er udlagt til kollektivt varmeforsyning i form af fjernvarme i Strategisk Energiplan for Køge Kommune fra 2016. Der
foreligger et godkendt projekt for forsyning af området med fjernvarme.
Vandforsyningsplan
Vand leveres af Køge Vand A/S, jf. Køge Kommunes vandforsyningsplan.
Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI). Lokalplanområdet udlægges til formål, der ikke omfatter
grundvandstruende aktiviteter.

Stormflod 100 års
hændelse i 2100
Signaturforklaring

Affaldssortering
Affaldssortering i lokalplanområdet skal ske i henhold til Køge
Kommunes Regulativ for erhvervsaffald og Regulativ for husholdningsaffald. Affaldscontainere skal placeres i depot/affaldsrum i
selve byggeriet.
Spildevandsplan
Området er omfattet af Spildevandsplan 2012 – 2016.
Området er separat kloakeret. Ved ny bebyggelse skal det interne
kloaksystem i planområdet ligeledes udføres som separat kloakeret.
Afløbskoefficienten svarende til en 1 årshændelse for regnvand
for et cityområde er i spildevandsplanen fastsat til 0,60. For at
beregne hvor meget, der må afledes fra området, anvendes arealets størrelse (0,20 ha). For området må der udledes op til 13,2
L/s til regnvandskloak (0,20 ha x 0,60 x 110 L/s/ha = 13,2 L/s).
Regnvandsmængder udover en 1-årsregnhændelse og op til en
5- årsregnhændelse (180 L/s/ha - 110 L/s/ha = 70 L/s/ha) skal
tilbageholdes på grunden, før det ledes til regnvandskloak. Regnmængder herudover skal i kontrollerede forløb ledes til omgivende
veje.
Lokalplanens forhold til anden lovgivning

Habitatdirektivet
Området er ikke udpeget som Natura 2000-område, nærmeste
Natura 2000-område, er Habitatområde 131 ”Køge Å”, der ligger
vest for Køge by og ca. 800 m vest for lokalplanområdet.
Området er udpeget for at beskytte den lille fisk Pigsmerling,
vandplanterne knyttet til selve åen, urtevegetationen samt elle- og
askeskove langs vandløbet.
Ifølge Natura 2000-planen for Køge Å er truslen mod habitatområdet bl.a. påvirkning af næringsstoffer som følge af udledning af
spildevand og af vandindvinding. Endvidere er elle- og askeskove
langs vandløbet negativt påvirket af næringsstoffer. Indsatsen til
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sikring af habitatområdet drejer sig om, at der skal ske en reduktion i tilledningen af næringsstoffer til Køge Å samt at sikre åen
en forbedret hydrologi, ligesom der skal sikres gode levesteder for
pigsmerling.
Realiseringen af lokalplanen vil ikke påvirke udpegningsgrundlaget
eller Køge Å med udledninger af overfladevand, dræning eller tilførsel af næringsstoffer.
Bilag IV arter
Det vurderes, at området ikke er et væsentligt yngle-, raste- eller
fourageringsområde for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets
bilag IV og at lokalplanens realisering ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter.
Museumsloven og Kulturarvsareal
En mindre del i den sydøstlige del af lokalplanområdet er udpeget
som kulturarvsareal. Det samlede udpegede kulturarvsareal udgøres bl.a. af Køge bys middelalderlige bykerne.
Selvom det aktuelle lokalplanområde ligger i udkanten af kulturarvsarealet, kan der være sandsynlighed for at støde på fortidsminder under jordarbejder i området.
Ved påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i lokalplanområdet kan bygherren i henhold til Museumslovens § 25 anmode
Køge Museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre
væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå inden en tidsfrist på 4
uger komme med en udtalelse, der kan baseres på en arkæologisk
forundersøgelse.
Jordforureningsloven
Hele lokalplanområdet er beliggende indenfor byzone og er således
områdeklassificeret. Dette betyder, at den terrænnære jord i byzonen er at betragte som lettere forurenet jf. jordforureningslovens §
50 a, stk. 1. Dette medfører, at der skal udtages jordprøver, samt
at flytninger af jord fra de enkelte matrikler skal anmeldes til Køge
Kommune.
Der er ikke foretaget forureningsundersøgelser indenfor lokalplanområdet. Området bør derfor undersøges nærmere inden projektets realisering. Undersøgelserne kan betyde, at nogle arealer
måske bliver kortlagt som forurenede jf. jordforureningsloven.
Herefter vurderer kommunen og regionen, om der skal gives tilladelse med vilkår inden arbejdet kan genoptages, jf. § 71 stk. 2 og
stk. 3 i jordforureningsloven. En eventuel tilladelse vil være efter §
8 i jordforureningsloven.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres
tegn på jordforurening, som ikke tidligere er påvist ved undersøgelserne, så skal arbejdet standses og Køge Kommune underrettes, jf. § 71, stk. 1 i jordforureningsloven.
Vandforsyningsloven
Byggeaktiviteter, der kræver, at grundvandsspejlet sænkes lokalt
i selve byggefeltet reguleres efter byggelovgivningen og må ikke
medføre sætningsskader m.v. på omkringliggende bygninger eller
medføre fx mobilisering af nærliggende jord- og grundvandsforureninger.
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I nærområdet på Nørregade og Jernbanegade ligger tre kendte
forurenede arealer. Disse forureninger er med klorerede opløsningsmidler, som kan findes i grundvandet.
Endvidere er der kendskab til større forurenede områder ved
Værftsvej og ved Brogade. Undersøgelser har påvist, at grundvandet også er forurenet på disse steder.
Inden byggearbejderne starter, skal der laves risikovurderinger, og
det skal sikres, at den planlagte grundvandssænkning ikke medfører yderligere spredning af grundvandsforureninger.
Køge Kommune kan om nødvendigt fastsætte betingelser i forbindelse med tilladelse til grundvandssænkning.
Der skal endvidere meddeles udledningstilladelser for oppumpet
grundvand, og der vil stilles krav om rensning af det oppumpede
grundvand før udledning.
Virksomhedsstøj i forhold til planloven og miljøbeskyttelsesloven
En lokalplan må ikke udlægge støjbelastede områder til støjfølsom
anvendelse, medmindre det med lokalplanens bestemmelser sikres, at der etableres afværgeforanstaltninger. Der arbejdes med
håndtering af støj i henhold til Miljøstyrelsens vejledning fra juli
2007.
Det er vurderet, at støjbidraget fra virksomhederne, der er beliggende øst for planområdet, ved en fuld udnyttelse af deres miljøgodkendelser, vil betyde, at de vejledende støjgrænser for de
kommende boliger vil blive overskredet.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at støjafskærmning
kan indbygges i eller på facader og vinduer, så der sikres et godt
lydmiljø indendørs i sove- og opholdsrum. Den eksterne støjpåvirkning påvirker også friarealerne til den nye bebyggelse. Derfor
indeholder lokalplanen bestemmelser om etablering af udendørs
opholdsarealer hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan
overholdes.
Støj fra trafik i forhold til planloven og miljøbeskyttelsesloven
Med hele Køge Kyst projektet vil der ske en lang række ændringer
af de trafikale forhold, herunder på den nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej og Niels Juelsgade. Ifølge miljørapport for kommuneplantilllæg nr. 7 til den tidligere kommuneplan 2009-2021, kan der når
omlægningerne er fuldt færdige, forventes en forøgelse af årsdøgntrafik på den nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej fra 5.000 til
8.150 køretøjer.
Støjberegninger viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser
for trafikstøj vil blive overskredet på facader mod Ivar Huitfeldtsvej.
Der skal etableres støjafskærmning i eller på facaden således, at
de indendørs støjkrav kan overholdes, derudover skal der etableres opholdsarealer, der overholder de vejledende støjkrav på Lden
58 dB.
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Bekendtgørelse om støj og vibrationer fra jernbaner
Umiddelbart øst for Ivar Huitfeldtsvej ligger S-bane og jernbane.
Støj og vibrationer fra jernbaner reguleres af vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1 fra 1997 samt tillæg til vejledning fra juli 2007.
Ny bebyggelse i området skal overholde Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for støj og vibrationer fra jernbaner, og der skal
etableres støjafskærmning, såfremt det er nødvendigt.
Vejloven
I forbindelse med lokalplanens realisering nedlægges den offentlige parkeringsplads inden for lokalplanområdet. Det offentlige
færdselsareal nedlægges i medfør af Lov om offentlige veje § 15,
stk. 1, jf. § 124, stk. 2.
Efter Lov om offentlige veje § 127, stk. 3, kan ledningsejere ved
nedlæggelse af vejarealer kræve, at kommunalbestyrelsen lader
en ledningsdeklaration tinglyse på arealet. Ledningsejerne afholder udgifterne forbundet hermed. Evt. ledninger ligger efter
gæsteprincippet. Højesteret definerer gæsteprincippet således, jf.
U.2009.2978 H: ”Gæsteprincippet er betegnelsen for en udfyldende regel, der finder anvendelse i tilfælde, hvor der uden vederlag
er givet tilladelse til at anbringe en ledning på en ejendom”.
Tilladelse fra andre myndigheder
Politiet
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for
færdslen sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).
Servitutter
Der er ved udarbejdelse af lokalplanen ikke fundet nogle servitutter inden for lokalplanområdet, da lokalplanområdet udelukkende
omfatter nuværende vejarealer.
Det er ejere og bygherrers ansvar at sikre sig overblik over eventuelle tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og
anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden
jordarbejder påbegyndes.
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Bestemmelser
Lokalplan 1067
Boliger ved Rådhusstræde, Køge

Illustrationer og tekst i kursiv er til
vejledning og inspiration.

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16.
april 2018 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1
Lokalplanens formål

1.1
Lokalplanens formål er at sikre:
- at området kan anvendes til boliger samt kontor- og serviceerhverv,
- at ny bebyggelse indpasses i det omkringliggende byområde,
- at der etableres en afrunding af Rådhusstrædes bebyggelse og
gadeforløb mod nord,
- at bebyggelsen udformes med åbne gårdrum mod vest,
- at ny bebyggelse og tilhørende opholds- og friarealer opføres efter de intentioner, som fremgår af ”Udviklingsplan for Køge Kyst”
udarbejdet november 2011 med tilhørende ”Kvalitetsprogram for
Køge Kyst” revideret udgave fra november 2013, samt ”Prospekt
for etape ST1 i Stationsområdet” fra marts 2012.

§2
Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter dele af
vejarealet 7000f Køge Bygrunde samt alle parceller, der efter den
01.01.2020 udstykkes fra nævnte ejendom.
2.2
Hele lokalplanområdet forbliver i byzone.

§3
Områdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdet udlægges til boligformål samt til kontor- og serviceerhverv.

§ 4
Udstykning

4.1
Bebyggelsen kan udstykkes som en storparcel, som vist i princippet på kortbilag 2.

§5
Veje, stier og parkering

5.1
Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Rådhusstræde, i princippet som vist på kortbilag 2.
5.2
Rådhusstræde, Vej A:A, udlægges med en bredde på min. 6 m, i
princippet som vist på kortbilag 2.
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Note 5.3
Projektet for Rådhusstræde udarbejdes i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprojektet.

5.3
Rådhusstræde, Vej A:A, anlægges som et gadeforløb, hvor de
forskellige trafiktyper integreres uden niveauspring. Forløbet
underdeles materialemæssigt, så der etableres en naturlig sammenhæng med udformningen af bebyggelsen, adgangsveje og den
eksisterende bebyggelse mod vest.
Udformning og valg af belægning og inventar skal være en fortsættelse af projektet for Rådhusstræde. Belægning og inventar
skal afspejle, at bygaden primært skal indrettes for de bløde trafikanter.
5.4
Der skal etableres min. 0,75 parkeringsplads pr. bolig og 1 pr. 75
m2 kontor- og serviceerhverv. Parkeringspladser skal etableres integreret i bebyggelsen eller sikres ved en tinglyst ret til parkering
på anden ejendom.
Indkørsel til parkering integreret i bebyggelsen skal ske, som vist i
princippet på kortbilag 2.

§6
Bebyggelsens omfang og
placering

5.5
Der skal etableres minimum 2 cykelparkeringspladser pr. bolig, og
minimum 1 plads pr. 75 m2 kontor- og serviceerhverv. Parkeringspladser skal etableres integreret i bebyggelsen.
6.1
Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelter, som angivet på
kortbilag 2. Mod gårdrummene kan trappeanlæg, svalegange, altaner og lignende placeres udenfor byggefelterne.
Altaner på den sydlige længes facade mod P-hus må ligeledes
placeres udenfor byggefelt, dog kun ved placering i 2. sals højde.
Altaner må etableres med en maksimal dybde på 1,5 m.
6.2
Inden for lokalplanområdet må der opføres bebyggelse med et
samlet bruttoetageareal på maksimalt 3.500 m2. Der kan ske et
fradrag på 20 m2 pr. overdækket p-plads.
6.3
Bygningshøjden på bebyggelse i byggefelt B1 må ikke overstige
9 m målt fra fremtidigt byggemodnet terrænkote ved nordfacade
i skel mod Rådhusstræde med estimeret kote, som vist på side 7.
Udluftning og andet teknik skal indarbejdes i arkitekturen og være
indeholdt i de maksimalt 9 m.
Bygningshøjden på bebyggelse i byggefelt B2 må ikke overstige
13 m målt fra fremtidigt byggemodnet terrænkote ved nordfacader
i skel mod Rådhusstræde med estimeret kote, som vist på side 7.
Udluftning og andet teknik skal indarbejdes i arkitekturen og være
indeholdt i de maksimalt 13 m.
Bygningshøjden på bebyggelse i byggefelt B3 må ikke overstige
4 m målt fra fremtidigt byggemodnet terræn i skel mod Iver
Huitfeldtsvej. Rækværk, opbygning af højbede og transparente
støjskærme er ikke omfattet af højdebegrænsningen.
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6.4
Ny bebyggelse i byggefelt B1 må opføres i 2 etager.
Ny bebyggelse i byggefelt B2 må opføres i 3 etager. Boliger i den
øverste etage kan inddrage tagetagen som en del af boligen.
Ny bebyggelse i byggefelt B3 må opføres i 1 etage plus tagterrasse.
6.5
Ny bebyggelse skal ved åbninger opføres med en minimum gulvkote, som ligger over de tilgrænsende vejkoter ved Rådhusstræde,
Ivar Huitfeldtsvej og Niels Juelsgade.
6.6.
Ny bebyggelse skal opføres med minimum to hovedadgange mod
Ivar Huitfeldtsvej, og der skal desuden være adgang til disse opgange og til den nordlige længe via gårdrummene. Adgang til kontor- og serviceerhverv i byggefelt B1 kan ske fra nord og øst.

§ 7
Bebyggelsens ydre
fremtræden

6.7
Kontor- og serviceerhverv må maksimalt udgøre 200 m2 etageareal og må kun placeres i byggefelt B1.
7.1
Facader skal fremstå i blank mur med teglsten i en varm lys tone.
Mindre dele af facaden må fremstå i andre materialer.
Gavle mod Rådhusstræde og mod Ivar Huitfeldtsvej skal udføres
med en yderligere detaljering af murværket, som opbryder facadens udtryk.
7.2
Tage i byggefelt B1 og byggefelter B2 skal udføres som saddeltage
med en hældning på mellem 15 - 45 grader. Øvrige tage kan udføres som flade grønne tage eller tagterrasser. Tekniske anlæg skal
inddækkes og indgå som en arkitektonisk integreret del af tagflader og tagterrasser.
Sadeltage i byggefelt B2 kan suppleres med fladtagskviste, der er
trukket minimum 35 cm tilbage fra facader og minimum 230 cm
fra gavle, så sadeltagskarakteren i gavlen bevares.
7.3
Tagflader på sadeltage skal fremstå som mørke. Der skal anvendes
skifer eller tagpap med lister. Der må ikke anvendes tagmaterialer,
der giver anledning til blændingsgener for naboer samt fra offentlig vej og sti.
7.4
Der må ikke anvendes udvendige byggematerialer, som udvasker
metalioner såsom zink, kobber eller bly.
7.5
Rækværk skal udføres i stål eller glas.
7.6
Støjdæmpende facadematerialer, vinduer og udluftningsåbninger
skal indtænkes i bebyggelsens udformning som arkitektonisk integrerede facadeelementer.
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7.7
Der kan etableres støjskærme på tagterrasser mod jernbane, vejarealer og virksomheder mod øst.
§8
Ubebyggede arealer

8.1
Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst
20 % af bebyggelsens etageareal. Terrasser og altaner samt den
del af altangange, der overstiger en bredde på 1,3 m må indgå i
opholdsarealberegningen under forudsætning af, at de kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, se § 9
vedrørende støj.
8.2
Gårdrum skal indrettes med beplantning og indrettes således de
indbyder til ophold. Opholdsarealer kan udformes til brug i forbindelse med forsinkelse af regnvand.
8.3
Der skal plantes minimum ét træ i hvert gårdrum. Træet skal være
af sådan en art, at det vokser sig højt men uden stor krone. Langs
bebyggelsen mod øst skal randzoner begrønnes.
8.4
Der kan etableres mindre private haver og terrasser i tilknytning
til boliger i stueetage. Private haver og terrasser må have en udstrækning på maksimum 3,5 m fra sydvendte bygningsfacader og
maksimum 2 m fra nordvendte facader. Private opholdsarealer på
terræn må kun afskærmes med levende hegn med en maksimum
højde på 1,2 meter.
8.5
Der må ikke etableres skure eller lignende eller nogen form for renovation og affaldssortering i gårdrummene og på tagterrasserne.

§9
Støj og vibrationer

9.1
Det skal sikres, at boligernes facader udformes, så støjniveauet i
sove- og opholdsrum indendørs sikres et godt lydmiljø efter principperne i Miljøstyrelsens ”Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern
støj fra virksomheder, juli 2007”.
9.2
Det skal sikres, at udendørs opholdsarealer ikke påvirkes af et
støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”.
9.3
Ved ny bebyggelse skal det sikres, at det indendørs støjniveau i
boliger og det udendørs støjniveau, som den forventede trafikstøj
påfører opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver
tid gældende grænseværdier for trafikstøj.
9.4
Det skal sikres, at byggeri, der ligger tættere end 25 m fra nærmeste spormidte, kan overholde de vejledende grænseværdi jf.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 ”Støj og vibrationer fra jernbaner” med tillæg 2007.
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§ 10
Tekniske anlæg
Note 10.1
Ventilationsanlæg og andre
tekniske anlæg må ikke have
karakter af påsat teknisk udstyr.
Note 10.3
Regnmængder kan f.eks. reguleres med afløbsregulator på
regnvandstikket.
Der skal tilbageholdes regnvand op til en 5 årsregnhændelse. Regnmængder
herudover skal håndteres ved
kontrolleret afledning til omkringliggende veje.
§ 11
Forudsætninger for
ibrugtagning

10.1
Ventilationsanlæg og andre tekniske anlæg, såsom solfangere og
solceller, skal udføres som et arkitektonisk indpasset element i facade eller tag.
10.2
Der må ikke opsættes radio- og tv-antenner, herunder parabolantenner på bygninger, som er synlige fra offentlige veje og stier.
10.3
Tag- og overfladevand skal ledes til kollektivt kloaknet i henhold til
gældende spildevandsplan.
10.4
Affaldsbeholdere skal placeres i stueetage og afskærmes, samt
placeres maksimum 10 m fra vej i henhold til Køge Kommunes Affaldsregulativ.
10.5
Luftindtag må ikke orienteres mod øst.
11.1
Før ny bebyggelse i støjbelastede områder tages i brug, skal det
dokumenteres, at støjen på udendørs opholdsarealer ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj, og at indendørs opholdsrum er sikret et godt lydmiljø i henhold til Miljøstyrelsens tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder,
juli 2007.
11.2
Inden ibrugtagning af ny bebyggelse eller udendørs opholdsarealer
skal det dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafik- og jernbanestøj, samt vibrationer fra jernbaner kan
overholdes, jf. § 9.
11.3
Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal der ske godkendt tilslutning til kollektiv kloak-, vand- og varmeforsyning.
11.4
Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal der etableres vejadgang
og parkering jf. §§ 5.1 - 5.5.
11.5
Før ny bebyggelse kan tages i brug, skal der etableres anlæg til
opsamling af regnvand fra tage og facader til brug for toiletskyl.

§ 12
Lokalplanens
retsvirkninger

12.1
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.
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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
Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den 25. februar 2020.

Marie Stærke 			
Peter Frost
Borgmester			Kommunaldirektør
Sign.				Sign.
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