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Offentlighedsperioden
Lokalplansforslaget er offentligt fremlagt fra den 4. december
2019 til den 29. januar 2020.
Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter vedrørende
lokalplansforslaget skal sendes til tmf@koege.dk eller Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.
Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 29. januar
2020.
Du kan se forslaget elektronisk på Køge Kommunes hjemmeside
på www.koege.dk/annoncer.
Midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplansforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet og offentligt bekendtgjort må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke
bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der skaber risiko for
en foregribelse af den endelige plans indhold.
Der gælder i henhold til planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er
udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i
overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplansforslagets
offentliggørelse dvs. fra den 4. december 2019, og indtil forslaget
er endeligt vedtaget i Byrådet og offentligt bekendtgjort, dog senest indtil den 4. december 2020 (1 år fra den offentlige bekendtgørelse på Koege.dk).
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Figur 1. Lokalplanområdet ligger centralt i Køge by.

Figur 2. Luftfoto af lokalplanområdet med eksisterende forhold

Redegørelse
Lokalplan 1082 - Bjerggade Syd

TAGTERRASSE
TAGBOLIG

BOLIG

UDSIGT

ÅBEN FACADE

BUTIK/
CAFÉ

Lokalplanens formål og baggrund
Lokalplanens formål er, at give mulighed for at opføre en etageejendom med boliger, samt mulighed for etablering af erhverv i
stueetagen i form af butik, café, liberalt erhverv eller serviceerhverv. Ejendommen skal med sit arkitektoniske udtryk fremstå
som en overgang mellem den ældre bykerne, som grænser op til
Bjerggade Syd, og det nye Stationsområde.
Lokalplan 1082 forholder sig til udviklingen af stationsområdet ved
at give mulighed for opførelse af en nutidig bebyggelse med byfunktioner.
Køge Kommune ønsker med denne lokalplan, at muliggøre opførelse af et etagebyggeri som erstatning for den nuværende bebyggelse.

Figur 3. Funktioner: Mulighed for
erhverv i stueetagen. Alm. etageboliger på 1-2. sal, tagboliger på 3. sal
og fælles tagterrasse med udsigt til
Skt. Nicolai Kirke.

Lokalplanens indhold
Lokalplan 1082 består alene af ejendommen Bjerggade 2B.
Som start på Bjerggade placeres et nyt bolig- og erhvervsbyggeri
i samme skala som det resterende byggeri i Bjerggade. Byggeriets sydlige gavl rejser sig mod stationspladsen. Tagformen følger
de eksisterende sadeltage og rygningen svarer til de eksisterende
bygninger i området. Byggeriets højde er på max. 15,5 meter.
Tagetagen bygges med stigende tagfod fra en 1/2 etage mod nord
til 1 fuld højde etage mod syd. På en del af tagetagen etableres
friarealer som en fælles tagterrasse.

Figur 4. Øst facade m. tagvinduer

Byggeriets facade er i røde farver som resten af Bjerggade.
Fra stueplan til 2. sal giver lokalplanen mulighed for at byggeriets
facade kan udføres i præget beton i teglrøde toner eller som murværk i røde sten. Tagetagens facade på 3. sal kan udføres i andet
lettere materiale som fx. pladetag i metal. Taget udføres som enten tegltag, som i resten af Bjerggade, eller som en let konstruktion tilsvarende tagetagen dvs. som pladetag i metal i røde farver.

Figur 5. Vest facade m. tagterrasse

Der opføres boliger på mellem 80-90 m2, og mulighed for etablering af erhverv i stueetagen. Mellem den eksisterende bebyggelse
mod nord og det nye byggeri etableres plads til parkering og renovation. På og under terræn etableres parkeringspladser i henhold til parkeringsnormen svarende til 0,75 bil p-plads og 2 cykel
p-pladser pr. bolig, og henholdsvis 1 bil p-plads pr. 75 m2 og 0,5
cykel p-pladser pr. 75 m2 for kontor- og serviceerhverv samt 1 bil
p-plads pr. 40 m2 brt. etageareal og 1 cykel p-plads pr. 50 m2 for
butikker/café. Adgang til både bil- og cykelparkering skal ske fra
Bjerggade.

Figur 6. Nord facade & syd facade

Projektet forudsætter, at der tilkøbes et antal parkeringspladser
for at kunne opfylde parkeringsnormen. Der er dialog igang med
Køge Kyst om at indgå aftale om tilkøb af parkeringspladser i det
nærliggende parkeringshus. Her henvises til ”Bekendtgørelse om
dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende
aftalegrundlag”, som er vedtaget af Folketinget.
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Figur 7. Fugleperspektiv af Bjerggade Syd med overkørsel fra Bjerggade til muligt nybyggeri og udkørsel fra eksisterende nybyggeri.
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Figur 8. Illustration af muligt manøvreareal for parkering
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Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Køge Kommuneplan
Lokalplanen underbygger virkeliggørelsen af Køge Kommuneplan
2017-29. Her udlægges området, som udgør en del af kommuneplanrammen 3C14 til hhv. centerområde og boligområde.
Lokalplan 1082 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelsen for 3C14 i kommuneplan 2013. Der er derfor udarbejdet
Kommuneplantillæg nr. 9, med et nyt rammeområde 3C21 som
giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 200%.
Se kommuneplantillæg nr. 9 på side 13.
Parkeringsnormen for Køge Bymidte:
Tæt-lav og etageboliger:
0,75 bil p-plads pr. bolig
2 cykel p-pladser pr. bolig
Kontor- og serviceerhverv:
1 bil p-plads pr. 75 m2
0,5 cykel p-plads pr. 75 m2
Butikker/café:
1 bil-p-plads pr. 40 m2 br. etage
areal
1 cykel p-plads pr 50 m2
Eksisterende lokalplanlægning
indenfor området:
Lokalplan 1082
Lokalplan 3-11
Lokalplan 1060

Lokalplan: 3-11
Lokalplan 3-11 aflyses for de områder der er omfattet af Lokalplan
1082.
Lokalplan: 1060
Lokalplan 1060 aflyses for de områder der er omfattet af Lokalplan
1082.
Kystnærhedszone
Lokalplanområdet ligger indenfor 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 relativ lille bygningsskala.

Figur 9. Kig fra vestvendt p-plads mod mulig ny bebyggelse på Bjerggade nr. 2. Nybyggeri i 3 etager + 1 tagetage m.
stigende tagfod mod stationspladsen mod syd. I tagetagen ses en indeliggende, fælles tagterrasse som opholdsareal.
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Lokalplanområdet udlægges til bebyggelse med bygningshøjder op
til 15,5 m til tagrygninger over niveauplan. 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. Kystprofilen vil fortsat være domineret af bebyggelsen på de ydre havnearealer.
Lokalplanens forhold til habitatdirektivet
Området er ikke udpeget som Natura 2000-område, og der er ikke
registreret yngle- eller rasteområder for arter, opført på Habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Kommuneplan 2017-29
Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for rammeområde 3C14, det centrale stationsområde, i Kommuneplan 2017-29,
som udlægger området til centerområde med en bebyggelsesprocent på 130% med en bygningshøjde på højst 15,5 m.
Trafik- og miljøplan
Med gennemførelse af lokalplanen bliver der på byggefeltet
etableret parkering med plads til 0,75 bil p-plads pr. bolig og 2
cykel p-plads pr. bolig, samt for kontor- og serviceerhverv 1 bil
p-plads pr 75 m2 brt. etageareal og 0,5 cykel p-plads pr. 75 m2,
for butikker/café 1 bil p-plads pr. 40 m2 brt. etageareal og 1 cykel
p-plads pr. 50 m2. Overkørsel til både bil- og cykelparkering skal
etableres fra Bjerggade.
Varmeplan
Området skal tilsluttes kollektivt varmeforsyning.
Vandforsyningsplan
Vand leveres af Køge Vand A/S, jf. Køge Kommunes vandforsyningsplan.
Planlægning for drikkevandsindvinding
Området er kortlagt som område med almindelige drikkevandsinteresser.
Spildevand
Området er omfattet af Køge kommunes spildevandsplan.
Området er separatkloakeret.
Affald
Håndtering af affald skal følge retningslinjerne i Køge Kommunes
affaldsregulativ for husholdningsaffald.
Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Museumsloven
Hovedparten af ”Stationsområdet” befinder sig indenfor et kulturarvsareal, og eventuelle anlægsarbejder vil derfor med stor
sandsynlighed komme til at berøre forhistoriske levn, omfattet af
Museumslovens § 27. Med henvisning til de kendte registreringer
kan særligt forventes, at anlægsarbejder indenfor det omfattede
areal vil berøre fortidsminder fra middelalder og renæssance. På
baggrund af registreringer på tilstødende arealer og en vurdering
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af områdets topografi er det desuden sandsynligt, at anlægsarbejder vil kunne berøre fortidsminder fra ældre stenalder samt fra
vikingetid.
Fortidsminder:
Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner
eller andre jordfaste fortidsminder skal arbejdet, i medfør af Museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet.
Fundet skal straks anmeldes til Køge Museum.
Bygherre skal i henhold til Museumslovens § 25 anmode Køge
Museum om at tage stilling til, hvorvidt jordarbejder vil berøre væsentlige fortidsminder.
Miljøbeskyttelsesloven
Ny bebyggelse skal etableres som huludfyldning i den eksisterende
bymidte og skal overholde Miljøstyrelsens vejledning for vejstøj, jf.
Vejledning nr. 4/2007: Støj fra veje”.
Ny bebyggelse i området skal overholde Miljøstyrelsens vejledning
for støj og vibrationer, jf. ”Vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner”.
Den aktuelle lokalitet vurderes at være skærmet af for støj fra
jernbane og trafik fra Ivar Huitfeldts Vej af den foranliggende bebyggelse.
Virksomhedsstøj
Lokalplanområdet ligger i et centerområde med blandede byfunktioner og i umiddelbar nærhed til havne- og erhvervsområder øst
for jernbanen. Støjende aktiviteter på arealerne øst for jernbanen
forventes opretholdt og udbygget, bl.a. som følge af udvidelse af
erhvervshavnen. Det er derfor væsentligt, at de nye funktioner indenfor lokalplanområdet ikke bliver begrænsende for aktiviteterne
i havne- og erhvervsområderne. På den baggrund er der udarbejdet støjberegninger med henblik på at tilrettelægge byudviklingen
i forhold til den lovlige støjpåvirkning fra disse områder.

Figur 10. Kig fra Bjerggade mod mulig bebyggelse på Bjerggade nr. 2. Nybyggeri fremstår i toner og skala som en del
af Bjerggade samt som en harmonisk afslutning i venstre side af Bjerggade mod Stationspladsen.
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Inden der kan gives ibrugtagningstilladelse til de planlagte byggerier, skal det derfor dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder kan overholdes,
jf. ”Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder,
juli 2007”. For virksomheder, der har miljøgodkendelser med lempede støjvilkår forudsættes det endvidere, at de nye bebyggelser i
lokalplanområdet indrettes så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes i situationer, hvor virksomhedens lempede
støjvilkår udnyttes fuldt ud.
Naturbeskyttelsesloven
Der er ikke beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelseslovens §
3 indenfor eller i nærheden af lokalplanområdets afgrænsning.
Jordforureningsloven
Jf. Jordforureningslovens § 50 a, stk. 1, er jord i byzone lettere
forurenet. Dette betyder, at flytning af jord fra området skal anmeldes til Køge Kommune.
Hvis Køge Kommune efterfølgede udtager området af klassificeringen som lettere forurenet, vil det fremgå af Køge Kommunes
samlede regulativ vedrørende anmeldelse af jordflytning. Jorden
vil herefter kunne flyttes fra området, uden at der skal ske anmeldelse herom til kommunen.
Vandforsyningsloven
Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser.
Lokalplanområdet udlægges til centerformål uden grundvandstruende aktiviteter og anvendelsen er således forenelig med de begrænsninger, som drikkevandsinteresserne medfører.
Grundvandssænkning
Byggeaktiviteter, der kræver, at grundvandsspejlet sænkes lokalt
i selve byggefeltet, reguleres også efter byggelovgivningen og må
ikke medføre sætningsskader mv. på de omkringliggende bygninger eller medføre fx. mobilisering af nærliggende jord- og grundvandsforureninger.
Køge Kommunes politikker og strategier
Agenda 21
Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme en bæredygtig udvikling med fokus på værdier inden for sociale og kulturelle, økonomiske samt miljømæssige forhold. Lokalplanen understøtter
Køge Kommunes Agenda 21 ved at:
- Reducere udledningen af drivhusgasser ved at give gode muligheder for brug af cykler og kollektiv transport i det daglige som
reelt alternativ til transport i egen bil.
Boligpolitik
Lokalplanen understøtter Køge Kommunes boligpolitik ved at tilføre
byen ny og markant arkitektur, kulturel byudvikling og tryghedsskabende tiltag således, at byens attraktion som tilflytningskommune styrkes for nuværende og fremtidige borgere.
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Handicappolitik
Lokalplanen understøtter Køge Kommunes handicappolitik ved at
give mulighed for gode adgangsforhold.
Miljøvurdering
Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. På denne baggrund er der foretaget en screening efter
lovens § 3 stk. 2 med det formål at afgøre i hvilket omfang lokalplanen forudsætter gennemførelse af en miljøvurdering.
Byrådet har besluttet, at en miljøvurdering af planen ikke er påkrævet, da lokalplanen efter kommunens vurdering ikke danner
grundlag for anlæg, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.
Køge Kommune har vurderet, at der ikke er berørte myndigheder,
der skal høres i den forbindelse.
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Køge Kommuneplan 2017
Forslag til tillæg nr. 9

Kommuneplantillæg nr. 9 har til formål at muliggøre en bebyggelsesprocent på 200% indenfor nyt rammeområde 3C21.
Redegørelse og baggrund
Lokalplanområdet for Lokalplan 1082 er omfattet af kommuneplanramme 3C14, som bl.a. fastlægger en bebyggelsesprocent på
130%.
Den planmæssige begrundelse for at udlægge nyt rammeområde
for ejendommen Bjerggade 2 er, at Byrådet ønsker at Bjerggade
afsluttes mod Stationspladsen med byggeri i en skala, der passer
til det eksisterende byggeri. På grund af matrikel- og vejstruktur
er det vanskeligt at opføre byggeri i en passende størrelse indenfpr
den eksisterende bebyggelsesprocent på 130%, hvorfor bebyggelsesprocenten er øget til 200%.
Nyt rammeområde
Efter vedtagelse af Tillæg nr. 9 til Køge Kommuneplan 2017-29
gælder følgende bestemmelser for rammeområde 3C21:
Anvendelse:
3C21
Navn: Bjerggade syd
Anvendelse: Centerområde
Specifik anvendelse: Bycenter, blandede byfunktioner: Detailhandel, café, liberalt erhverv, serviceerhverv og boliger.
B%: 200
Etager: 3 + tagetage
Højde: 15,5 m
3BE01
3C17
3B15

3C21

3D09
3C05
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3C14

Parkeringsnormen for Køge Bymidte:
Tæt-lav og etageboliger:
0,75 bil-p pr. bolig
2 cykel-p pr. bolig
Kontor- og serviceerhverv:
1 bil p-plads pr. 75 m2
0,5 cykelparkering pr. 75 m2
Butikker/café:
1 bil-p pr. 40 m2 brt. etageareal
1 cykel-p pr. 50 m2 brt. etageareal
Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29 offentliggøres
samtidig med forslag til Lokalplan 1082. Vedtagelsen af kommuneplantillægget er en forudsætning for vedtagelsen af Lokalplan
1082.
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Bestemmelser
Lokalplan 1082 - Bjerggade Syd

§ 1
Lokalplanens formål

1.1
Lokalplanens formål er:
- at sikre at ny bebggelse med sin skala og arkitektur tilpasses
overgangen mellem den gamle by og det nye stationsområde.

§ 2
Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2 og omfatter
hele matr. nr. 183aa
2.2
Lokalplanområdet forbliver i byzone.

§ 3
Områdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdet udlægges til erhverv og boliger.

Restauranter må ikke etableres da
der ikke er mulighed for etablering
af tekniske anlæg

I stueplan må der kun etableres erhverv som butikker, cafeer, liberalt erhverv og serviceerhverv. Over stueplan må der kun etableres boliger. Der må etableres max 8 boliger.
3.2
Eventuelle erhvervslokaler i stueplan mod Bjerggade, Rådhusstrædet og Stationspladsen, som vist på kortbilag 2, må anvendes til
butikker, caféer, liberalt erhverv eller serviceerhverv.
3.3
Der skal etableres plads til renovation på terræn, samt etableres
bil-parkeringspladser på og under terræn i den nordlige del af matriklen med overkørsel fra Bjerggade.

§4
Veje, stier og parkering

4.1
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Bjerggade for både cykler
og biler.
4.2
Bil-parkering skal placeres på og evt. under terræn i princippet
som vist på kortbilag 2.
4.3
Der skal etableres overkørsel til parkering fra Bjerggade som vist
på kortbilag 2.
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4.4
I forbindelse med nybyggeri skal der anlægges parkering i henhold
til parkeringsnormen for Køge Bymidte.
Tæt-lav og etageboliger:
Kontor- og serviceerhverv:
Butikker/café:

0,75 bil-P pr. bolig
2 cykel-P pr. bolig
1 p-plads pr. 75 m2
0,5 cykel-p pr 75 m2.
1 bil-p pr. 40 m2 brt. etageareal
1 cykel-p pr. 50 m2

4.5
Parkeringsarealets ubebyggede arealer mellem parkeringsbåsene
skal begrønnes med træer med egnet rodnet og lav beplantning på
græs, så parkeringsarealet fremstår grønt.
Eksisterende beplantning, træ og plankeværk mod ejendommen
nord for lokalplanområdet skal bevares.

Pga. de trafikale forhold må der ikke
etableres udeservering mod Stationstorvet

4.6
Der må ikke etableres udeservering mod Stationspladsen.

5.1
Alle bygningsdele skal holdes indenfor bebyggelsens afgrænsning,
jf. kortbilag 2, herunder fedtudskillere, nedløbsrør, trappesten mm.

§5
Bebyggelsens omfang og
placering

5.4
Bebyggelsens udendørs opholdsarealer skal etableres som en fælles tagterrasse på min. 60 m2

2800
2800

9700

2800

15000

6600

5.3
Bebyggelsen skal udformes som et etagebyggeri med en høj tagetage med sadeltag i en max. højde på 15,5 m.

Figur 9. Principsnit angivet m. højder under 15,5 m.

§ 6
Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1
Facaden skal fra stueplan til 2. sal fremstå i præget beton indfarvet i teglrøde toner, let facadebeklædning som rødlige trapez plader, eller lette rødlige fibercementplader med prægning, eller som
rødt murværk som resten af Bjerggade.
Tagetagens facade på 3. sal kan udføres i andet materiale som fx.
pladetag i metal.
6.2
I vinduer må kun anvendes plant gennemsigtigt glas uden spejlende virkning. Vinduer må ikke tildækkes.
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6.3
Taget skal udføres som tegltag i lertegl eller som pladetag i metal.
Taget skal fremstå i samme røde tone som resten af Bjerggade.

§7
Tekniske anlæg

7.1
Ventilationsanlæg og andre tekniske anlæg, så som solfangere og
solceller, skal udføres som et arkitektonisk indpasset element i facade eller tag. Kun de dele, som af hensyn til funktionen ikke kan
skjules, må være synlige, så som skorstene.
7.2
Forsyningskabler og lignende må kun udføres som jordkabler.
7.3
Der må ikke synligt fra terræn opsættes udendørs radio- og tvantenner, herunder parabolantenner på bygninger. Undtaget herfra
er almene antenner (mobilantenner) og varslingsanlæg.
7.4
Byggeriet skal tilsluttes kollektiv forsyning.

§8
Skiltning

8.1
Skiltning på ejendommen må kun finde sted i forbindelse med de
funktioner og erhverv, der i henhold til § 3 kan etableres.
Skilte skal placeres på bebyggelsens facade, primært over indgangsparti, og indarbejdes i bygningens arkitektur. Skiltet må alene omfatte firmanavn og logo. Der må ikke reklameres for mærkevarer, varegrupper eller særlige tilbud.
Skiltenes bogstaver/logo må være max. 35 cm høje og skal placeres med underkant 10 cm over dørkant.
Udhængsskilte kan kun tillades til offentlige eller halvoffentlige
servicevirksomheder, til caféer og ved brancher med tradition for
gamle laugsskilte.

§ 9
Forudsætninger for ibrugtagning

9.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før parkeringsarealerne er
etableret jf. §§ 4.4 og 4.5.

Der henvises til ”Bekendtgørelse om
dispensation fra parkeringskrav, når
der foreligger et forpligtende aftalegrundlag”

§ 10
Ophævelse af lokalplan, byplanvedtægt mm.

10.1
Med denne lokalplans endelige vedtagelse, aflyses Lokalplan 3-11
og Lokalplan 1060 for området.

§ 11
Lokalplanens retsvirkninger

11.1
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.

17

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.
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

Vedtagelsespåtegning

Således vedtaget som lokalplansforslag af Køge Byråd den 26. november 2019.

Marie Stærke
Borgmester
Sign.
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Peter Frost
Kommunaldirektør
Sign.

Eksisterende villa

Signaturforklaring

Kortbilag 1

Områdegrænse
0m

12,5m

25m

Matrikelkort
Mål 1:500
Lokalplan 1082
Eksisterende forhold
Bjerggade Syd
Bjerggade 2
Køge Kommune

2019

Bil-P

Bil-P

Cykel-P

Vende pl.

Bil-P
Bil-P

Tagterrasse

Station

spladse

n

Etagebyggeri

Signaturforklaring

Kortbilag 2

Områdegrænse
0m
Bebyggelse
Friareal (bebyggelse)

12,5m

25m

Matrikelkort
Mål 1:500
Lokalplan 1082
Fremtidige forhold
Bjerggade Syd
Bjerggade nr. 2

Parkeringsareal/renovation
Køge Kommune
Overkørsel

2019

Køge Byråd har den 26. november 2019 besluttet at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring.

Forslagene omfatter udelukkende matr.nr. 183 aa, Køge Bygrunde.
Ejendommen er ca. 446 m2 og ligger som start på Bjerggade ved Rådhusstræde og Stationstorvet.

Forslag til lokalplan
Lokalplanens formål er at give mulighed for at opføre et nyt bolig- og erhvervsbyggeri som erstatning
for den nuværende bebyggelse. Ejendommen skal med sit arkitektoniske udtryk fremstå som en overgang mellem den ældre bykerne og det nye stationsområde. Den nye ejendom skal opføres i samme
skala som det resterende byggeri i Bjerggade.

Forslag til kommuneplantillæg
Som forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg med henblik på at hæve bebyggelsesprocenten fra 130% til 200%.

Høringsperiode
Forslagene er fremlagt fra den 4. december 2019 til den 29. januar 2020.
Du kan se forslagene på www.koege.dk/annoncer.

Borgermøde
Der afholdes borgermøde den 16. januar 2020 kl. 19-20 i kantinen på Køge Rådhus, Torvet 1.

Bemærkninger og indsigelser
Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 29. januar 2020 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1,
4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.
Efter den oﬀentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling.

Retsvirkninger
Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets
oﬀentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en
måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af
den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.
Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og
oﬀentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som
er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk.
1 og 2 er der truﬀet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1082 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 9. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning
Klage over afgørelser der er truﬀet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4
uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Er afgørelsen oﬀentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truﬀet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis
der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truﬀet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træﬀer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra
modtagelse af afgørelsen.

Du kan se planerne på Køge Kommunes hjemmeside under www.koege.dk/annoncer

Oﬀentliggjort på Koege.dk den 4. december 2019.

