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Offentlighedsperioden
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den dd. mm yyyy til
den dd. mm yyyy.
Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter vedrørende
lokalplanforslaget 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 dd. mm
yyyy.
Du kan se forslaget/ne elektronisk på Køge Kommunes hjemmeside på www.koege.dk/annoncer.
Midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet og offentligt bekendtgjort må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke
bebygges eller iøvrigt 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 lokalplanforslagets
offentliggørelse d.v.s. fra den dd. mm yyyy, og indtil forslaget er
endeligt vedtaget i Byrådet og offentligt bekendtgjort, dog senest
indtil den dd. mm yyyy (1 år fra den offentlige bekendtgørelse på
Koege.dk).
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Indhold
Lokalplan 1090
Butikker for særlig pladskrævende varegrupper i
Den Hvide By

Lokalplanens formål
Lokalplanen giver mulighed for at ændre anvendelsen af en del af
Den Hvide By, så der kan etableres butikker, der forhandler særlig
pladskrævende varegrupper som fx biler, tømmer eller andre særlig pladskrævende varegrupper, som defineret i Planloven.
Lokalplanen skal fastsætte bestemmelser for anvendelse af lokalplanområdet samt bygningsregulerende bestemmelser, som sikrer
høj kvalitet i området, under særlige hensyn til det bevaringsværdige område, Den Hvide By, som omfatter den gamle Codanfabrik.
Baggrund
Lokalplanområdet er indtil vedtagelse af lokalplan 1090 omfattet
af lokalplan 2-46 for Den Hvide By. Denne lokalplan giver mulighed for etablering af store udvalgsvarebutikker, defineret som
arealkrævende butikker, men giver ikke mulighed for butikker, der
forhandler særlig pladskrævende varer, som fx biler. Dog er der
mulighed for én butik på op til 5.000 m , hvilket allerede er udnyttet.
Der har vist sig efterspørgsel efter mulighed for at etablere butikker til særlig pladskrævende varegrupper i Den Hvide By.
Derfor har Byrådet besluttet at give mulighed for dette i en del af
området. Den del af området, som byrådet ønsker at ændre anvendelse for, ligger i randområdet af den gældende lokalplan.
Byrådet mener, det er hensigtsmæssigt at omdanne den del af Den
Hvide By, således at efterspørgslen efter etablering af butikker til
særlig pladskrævende varegrupper kan efterkommes. Ved ændring
af denne del af området, vil den nuværende anvendelsesmulighed
til almindelige udvalgsvarer ophøre, men de øvrige, hidtil tilladte
anvendelser, overføres til den nye lokalplan.
Der er særlig efterspørgsel efter butikker til bilforhandlere, som
må være større end eksisterende butikker på fx Tangmosevej.
Ønsket er, at der inden for en samlet bygningsmasse kan etableres
flere butikker, som hver for sig ikke vil blive større end højst 2.000
m , eksl. værksted og klargøringsfaciliteter.
Derfor giver lokalplanen mulighed for butikker op til 2.000 m . Flere butikker på den samme ejendom, skal være adskilt med seperat
indgangspartier, eventuelt fælles med flere butikker.
2.000 m svarer til den grænse for butiksstørrelse til særlig pladskrævende varegrupper, som gælder i den øvrige del af kommunen.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter den østlige del af erhvervsområdet
Den Hvide By og afgrænses bl.a. af Værftsvej og Ellebækken.
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Lokalplanområdet ligger i den nordøstlige
del af Køge Kommune.

Lokalplanområdet.

Figur 2. Situationsplan

Mod syd, på den anden side af Ellebækken, ligger et større erhvervsområde omkring Tangmosevej. I dette område ligger bl.a.
flere bilforhandlere.
Lokalplanområdet er bebygget med en række nyere, ca. to etager
høje erhvervsejendomme, bortset fra enkelte ubebyggede ejendomme.
Området vejbetjenes fra Værftsvej og Valdemarshaab.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastsætter anvendelsen til kontor- og serviceerhverv,
grossist- og lagervirksomhed, mindre, publikumsorienterede fremstillingsvirksomheder samt butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper.
Lokalplanen fastsætter det samlede, maksimale bruttoetageareal
til butikker inden for lokalplanområdet til 12.000 m². Bruttoetagearealer for den enkelte butik må ikke overstige 2.000 m². Hertil
må der i tilknytning til den enkelte butik etableres værkstedsareal.
Den samlede bygningsmasse på den enkelte ejendom må udgøre
50% af grundarealet. Højden af byggeriet fastsættes til otte meter,
målt som facadehøjde. Derfor vil en bygning med fladt tag kunne
opføres i otte meters højde. Er der taghældning på, vil den samlede bygningshøjde kunne nå op i 12,5 meters højde.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser for både byggeri og ubebyggede arealer, som sikrer høj kvalitet i området, herunder et visuelt
roligt, samlet udtryk. Herunder er der bestemmelser, som sikrer, at
der ikke opsættes skilte, uden byrådets godkendelse. I den forbindelse henvises til publikationen ”skilteregulativ for Den Hvide By”,
som blandt andet beskriver regler for fælles skiltning.
Lokalplanen udlægger et 15 meter bredt beplantningsbælte mod
Væftsvej. Dette skal tilplantes i overensstemmelse med de bestemmelser, og retningslinjer der videreføres fra den gældende
lokalplan 2-46. Dette sikrer, at Værftsvej, som en væsentlig ankomstvej til Køge By, får en grøn karakter, samtidig med, at det er
muligt at se ind i området ved forbikørsel.
Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Fingerplanen
Fingerplanen tillader ikke vedtagelse af nye lokalplaner, der udlægger områder til udvalgsvarer uden for bymidter, lokalcentre eller
aflastningsområder, med mindre der vedtages nye aflastningsområder, som er en særlig definition i Fingerplanen for arealer uden
for bymidter eller lokalcentre. Derfor fastsættes anvendelsen inden
for lokalplanområdet alene til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer, da disse butikker ikke er reguleret af den statslige
detailhandelsesplanlægning.
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Illustrationsplanskitse - ikke målfast.
Tegningen viser et eksempel på (...)

Køge Kommuneplan
Den Hvide By er i Kommuneplan 2017 omfattet af rammeområder
2E07 Codan-området, og udlægges til kontor- og serviceerhverv,
større udvalgsvarebutikker, der ikke er plads til i bymidten, service- og kontorerhverv, grossist- og lagervirksomhed samt mindre,
publikumsorienterede fremstillingsvirksomheder. Bruttoetagearealet for butikker må højst være 2.000 m .
Da Forslag til lokalplan 1090 ikke er i overensstemmelse med
Kommuneplan 2017 i forhold til mulighed for udlæg til butikker til
særlig pladskrævende varegupper, har byrådet vedtaget at sende
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 i høring samtidig med lokalplanforslaget.
Kommuneplantillægget skal ændre anvendelsesbestemmelserne
fra den gældende mulighed for at etablere større udvalgsvarebutikker, der ikke er plads til i bymidten, til butikker, der forhandler
særlig pladskrævende varegrupper, og samtidig fastsætte en samlet ramme for området, samt en ramme for den enkelte butik inden for denne kategori.
Da udlæg af nye arealer til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer ikke kan ske uden en ændring af kommuneplanens hovedstruktur, indeholder kommuneplantillægget en redegørelse for udvidelsen af det samlede areal, der må anvendes til
særlig pladskrævende varegrupper, samt en vurdering af rummeligheden i de øvrige områder i kommunen, der er udlagt til særlig
pladskrævende varegrupper.
Lokalplan 2-46 for Den Hvide By (2006)
Lokalplan 2-46 udlægger området til kontor- og serviceerhverv,
grossist- og lagervirksomhed, mindre, publikumsorienterede fremstillingsvirksomheder samt arealkrævende butikker, der ikke er
plads til i bymidten. Disse butikker må være mellem 400 m og
1500 m . Lokalplan 2-46 giver samtidig mulighed for én stor butik
på op til 5000 m , hvilket udnyttes af XL-Byg, som tilhører kategorien butik til særlig pladskrævende varegruppe.
Den samlede ramme til butiksformål er 25.000 m . Af denne ramme er der en rest på 241 m , som har været uændret i en længere
årrække, da en butik mindst skal have et bruttoetageareal på 400
m iflg. lokalplanen.
Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser for at sikre de bevaringsværdige kvaliteter, der udgøres af den gamle Codan-fabrik,
samt fastsætter bestemmelser, som sikrer, at nyt byggeri opføres i
overensstemmelse med disse bevaringsbestemmelser.
Efter vedtagelse af Lokalplan 1090 vil det område, der er omfattet
af Lokalplan 2-46 blive reduceret. Lokalplanens bestemmelser for
butikker vil fortsat gælde, men nu inden for dette reducerede område. Da området er udbygget, vil der ikke blive givet tilladelse til
nybyggeri eller omdannelse til nye butikker inden for området.
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På Valdemarshaab 6 er der etableret to bilforretninger (særlig
pladskrævende varegrupper) på hver 3.000 m . Disse butikker
er etableret på dispensation fra Lokalplan 2-46. Ejendommen er
oprindelig opført som fire butikker til udvalgsvarer, og havde hver
især et bruttoetageareal på 1.500 m i overensstemmelse med
lokalplanens principper. Denne anvendelse vil kunne genoptages,
ligesom anvendelsen til særlig pladskrævende varegrupper kan
fortsætte efter Planlovens regler om lovligt eksisterende forhold.
Det vil sige, at retten til at sælge pladskrævende varer vil ophøre,
hvis der går mere end tre år efter dette måtte ophøre.
Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.
Lokalplanens påvirkning af kystlandskabet
Lokalplanen giver ikke mulighed for byggeri af større højde end
den hidtil gældende lokalplan 2-46, nemlig 12,5 meter. Der vil derfor ikke ske yderligere påvirkning af kystlandskabet.
Lokalplanens forhold til habitatdirektivet
Området er et eksisterede byområde, og der er ikke registreret
Bilag-IV arter eller levesteder for disse inden for området.
Området ligger umiddelbart op til Natura 2000-område, Ølsemagle
Revle. En ganske lille område i den nordlige del af området er udpeget som strandeng.
Ændringen af området til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper, ændrer ikke på påvirkningen af naturområderne. Der er tale om et allerede bebygget område, hvor anvendelsen
ændres fra bl.a. udvalgsvarer og kulturformål.
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Vandforsyningsplan
Lokalplanområdet er vandforsynet fra Lyngens Vandværk.
Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet er udpeget til område med drikkevandsinteresser.
Spildevandsplan
Området er allerede lokalplanlagt og den gældende spildevandshåndtering vil fortsætte.
Grundejerforening
Grundejere inden for lokalplanområdet er allerede pålagt medlemspligt af Grundejerforeningen Den Hvide By. Denne forpligtelse
fortsætter.
Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Museumsloven
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.
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Jordforureningsloven
Der er forurenet jord inden for lokalplanområdet. Området er kortlagt som V2.
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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Bestemmelser
Lokalplan 1090
Pladskrævende varegrupper i Den Hvide By

I henhold til Lov om planlægning (LBK nr 287 af 16/04/2018) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:
§1
Lokalplanens formål

1.1
Lokalplanens formål er at
• Fastsætte anvendelsen af lokalplanområdet, som nævnt i § 3
• Fastsætte bygningsregulerende bestemmelser, som tager udgangspunkt i områdets nærhed til det bevaringsværdige område
Den Hvide By, ved at fastsætte bestemmelser om højde, og materialer, skiltning og opsætning af flagstænger.
• Fastsætte bestemmelser for ubebyggede arealer for at sikre, at
området opnår visuel kvalitet og grøn afgrænsning mod omgivelserne.

§ 2
Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.
nr. 3c, 3l, 3m, del af 3o, 7bp, 7bq, 7bs, 7bt, 7bu, tbv, 7bx, del af
7by, samt alle parceller, der efter den 20. februiar 2020 udstykkes
fra nævnte ejendomme.
2.2
Hele lokalplanområdet forbliver i byzone.

§ 3
Områdets anvendelse

3.1
Området udlægges til erhvervsområde og må kun anvendes til
kontor- og serviceerhverv, grossist- og lagervirksomhed, mindre,
publikumsorienterede fremstillingsvirksomheder samt butikker, der
forhandler særlig pladskrævende varegrupper.
3.2
Den enkelte butik må ikke have et bruttoetageareal større end
2.000 m .
3.2
Det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål
inden for lokalplanområdet, er 12.000 m .
3.3
I tilknytning til en butik, hvor der forhandles biler, må der etableres autoværksted, som ikke indregnes i butikkens bruttoetageareal.

§4
Udstykning

4.1
Den enkelte ejendom må ikke have et grundareal mindre end 2000
m .
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§5
Veje, stier og parkering

5.1.
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Væftsvej og Valdemarshaab,
som vist på kortbilag 2.
5.3
Der skal anlægges 1 p-plads pr. 50 m bruttoetageareal for kontor- og administrationsformål og 1 p-plads pr. 75 m bruttoetageareal ved butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer.
Parkeringsnorm for øvrige anvendelse fastsættes af bygningsmyndigheden.

§ 6
Bebyggelsens omfang og
placering

6.1
Bebyggelseprocent fastsættes til 50.
6.2
Der fastsættes byggelinjer langs følgende veje, som vist på
kortbilag 2:
• Valdemarshaab: 10 meter fra vejskel
• Værftsvej: 25 meter fra vejskel + højdetillæg.
6.2
Der fastsættes en byggelinje på 20 meter langs Ellebækken,
målt fra midten af bækken. Der må ikke opføres bebyggelse inden for byggelinjen.
6.3
Ny bebyggelse må ikke opføres på arealer mellem vejskel og de
i § 5.2 fastlagte byggelinjer og ikke nærmere end 5 meter fra
nab6skel og skel mod grønne arealer.
6.4
Bebyggelsens samlede højde må ikke overstige 12,5 meter ved
etablering af symmetrisk saddeltag.
6.5
Facadehøjden må ikke overstige 8,5 meter målt ved det punkt
hvor facaden skærer oversiden af taget. (Se tegning). Denne
højde svarer til højst to etager og gælder ved etablering af fladt
tag eller højst 10 graders hældning.
Der må ikke etableres tilbagetrukne etager over facadehøjden
på 8,5 meter.
6.6
Eventuelle tekniske installationer skal skjules under taget ved
etablering af taghældning, alternativt inddækkes af afskærmning på taget, som skal etableres mindst tre meter fra facadelinjen. Højden af disse afskræmninger må ikke overstige tre
meter.
Bestemmelsen gælder ikke solceller.

§ 7
Bebyggelsens ydre
fremtræden

7.1
Bygningernes facader skal farvesættes i hvide, grå eller sorte
farver. Facaderne skal være ensfarvede.
7.2
Bygningernes tagflader skal dækkes af sorte, grå eller røde farver eller der etableres beplantning i form af fx sedum.
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§8
Ubebyggede arealer

8.1
På arealet mellem byggelinje og vejskel langs Væftsvej er der udlagt et beplantningsbæltet i 15 meters bredde. Beplantningsbæltet
skal tilplantes i overensstemmelse med principperne på kortbilag
3, hvor træplantningen er etableret som trærækker i bøgepur og
græs. Beplantningens karaktér fremgår af kortbilaget. Beplantningen må ikke fjernes.
Der må anlægges en sti og en interne fordelingsvej inden for beplantningsbæltet.
8.2
Der må ikke ske oplagring eller udstilles varer inden for beplantningsbæltet, nævnt i § 8.1, og der må ikke opsættes hegn mellem
beplantingsbæltet og Værftsvej. Byrådet kan dispensere til opsætning af trådhegn i hvert enkelt tilfælde.
8.3
Iden for det i § 6.3 byggeliniepålagte areal langs Ellebækken skal
der etableres en afskærmende beplanting af opstammede allétræer til sikring af et helhedspræg for området imod kystlandskabet.
8.4
Der må ikke ske opfyldning ved Ellebækken nærmere vandløbskanten (kronen) end 2 meter. Opfyldnignens skråning må ikke
være stejlere end 25 % nord for Ellebækken og skal etableres med
blød overgang til muligt terræn.
8.5
Der skal på hver enkelt ejendom anlægges udeopholdsarealer for
ansatte og besøgende svarende til mindst 10 % af etagearealet.
8.6
Der må ikke ske terrænregulering mere end +/- 0,5 meter i forhold til nærmeste vejkote.

§9
Skiltning

9.1
Skiltning og reklamering, herunder opsætning af pyloner og andre
fritstående skilte samt opsætning af baldakiner, må kun finde sted
efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.
Vejledningen ”Skilteregulativ for Den Hvide By” (2006) anvendes i
forbindelse med byrådets godkendelse af skiltning.
9.2
Der må ikke opstilles flagstænger inden for lokalplanområdet.

§ 10
Deklaration

10.1
Der er udlagt et 10 meter bredt ledningstracé som vist på kortbilag 2. Arealet er omfattet af deklaration til sikring af ledningen
samt bestemmelser for ledningsejerenes adgang for reparation og
lignende.
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§ 11
Forudsætninger for
ibrugtagning

11.1
Før ny bebyggelse må tages i brug, skal de i § 5.5 nævnte parkeringspladser være etableret.
11.2
Før ny bebyggelse må tages i brug, skal de i § 8.1 og 8.3 nævnte
tilplantninger være etableret.
11.3
Før ny bebyggelse må tages i brug, skal de i § 8.6 beskrevne udeopholdsarealer være anlagt.

§ 12
Ophævelse af lokalplan,
byplanvedtægt mm.

12.1
Lokalplan 2-46 ophæves for det område, som er omfattet af lokalplan 1090, når denne lokalplan er endeligt vedaget.

§ 13
Lokalplanens
retsvirkninger

13.1
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.
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.
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Vedtagelsespåtegning
(forslag)
Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den dd. mm
yyyy

Marie Stærke
Borgmester
Sign.

Peter Frost
Kommunaldirektør
Sign.

(endelig vedtagelse)
I henhold til § 27 i Lov om Planlægning har Køge Byråd den dd.
mm yyyy vedtaget foranstående lokalplan endeligt.

Marie Stærke
Borgmester
Sign.

Peter Frost
Kommunaldirektør
Sign.

Bekendtgørelse om lokalplanens vedtagelse er sket den dd. mm
yyyy fra hvilken dato planens retsvirkninger gælder.
(Vedtagelse af forslag skal ikke stå der ved endelig vedtagelse).
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Kortbilag 3
Beplantningsplan
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