Høringsnotat for dispensation fra lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge
Indsigelser
Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser . For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse.

Forvaltningen
indstiller, at der gives
dispensation fra
lokalplan 1035 som
ansøgt samt, at
indsigere svares i
overensstemmelse
med nærværende
notat.
Nr. Afsender

Hovedindhold

Bemærkninger

1

Gør indsigelse mod skorsten på grund af:
 Vurderer at den er skæmmende for beboerne i
boligområdet på grund af højden. Ønsker lokalplanen
overholdt
 Vurderer at den ikke bør ikke ligge så tæt på
boligområde og bør placeres længere væk fra
boligerne
 Er bekymret for støj og forurening og mangler
analytisk grundlag for skorstenen
 Bekymret for lys og skyggevirkninger
 Spørger om den eksisterende skorsten fjernes

Der er foretaget OML-beregninger for skorstenens røgafkast.
Beregningerne viser, at det er nødvendigt med en
skorstenshøjde på 53 meter med den pågældende placering for
at overholde de miljømæssige grænseværdier i forhold til
omgivelserne, herunder de kommende sengebygninger.
Skorstenshøjden på 53 meter vil bl.a. sikre, at grænseværdierne
for luftforurening overholdes i boligområderne omkring
hospitalet.

Grundejerforeningen
Norsvej,
4600 Køge

NOx er den mest begrænsende parameter og NOx kan fjernes med
andre teknologier, men vi vurderer, at det er væsentligt dyrere og
på ingen måde proportionel at kræve dette.
Der er ikke gennemført visualiseringer eller skyggediagrammer.
Den nye nødstrømsgenerator med tilhørende skorsten placeres
sammen med hospitalets energicentral. Den eksisterende

nødvarmecentral med tilhørende skorsten bliver liggende med
samme placering. Det er derfor ikke muligt at placere det nye
anlæg andre steder på hospitalsgrunden.
Forvaltningen vurderer, at det er usandsynligt, at der vil opstå
støjgener på grund af nødstrømsanlægget og skorstenen.
Anlægget vil desuden kun være i drift i en kort tid i dagperioden
og få gange om året (afprøvning ca. 24 timer pr. år og ellers
ved strømsvigt). Kommunen vil desuden kunne kræve, at
Miljøstyrelsens vejledende støjkrav overholdes, hvis der opstår
støjgener.
2

Padborgvej 15,
4600 Køge

Gør indsigelse mod skorsten på grund af:
 Vurderer at en høj skorsten vil være til gene for
boliger og udsyn og ønsker skorsten flyttet længere
mod nord
 Bekymrede for støj og ønsker skorstenens farver
tilpasset, så den syner mindst muligt
 Spørger til hvorvidt der er gennemført undersøgelser
af lys- og skyggevirkninger og støj.
 Spørger til hvorvidt den eksisterende skorsten fjernes.
 Ønsker at blive kompenseret økonomisk, fordi de
vurderer, at deres hus vil falde i værdi

Se ovenstående.

