Fra: Jacob Krogh Keldsen (JKHK) <jkhk@bane.dk>
Sendt: 3. april 2020 11:19
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Høringssvar Kommuneplantilæg nr. 7 (BDK ID: 1583710)
Att. Eva Schønneman
Hej Køge Kommune
Banedanmark har ingen bemærkninger til det tilsendte kommuneplan tillæg. Dog vil vi gøre opmærksom på at
Banedanmark skal høres jvf. jernbanelovens §24 ved anlægsarbejder nær banen samt etablering af vold til
støjdæmpning nær banen.

Med venlig hilsen
Jacob Krogh Keldsen
Arealgeograf
Cand. scient Naturforvaltning
T: +45 23812809

Banedanmark
Arealforvaltning
Vasbygade 10
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Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Høringssvar

1

Kommuneplantillæg 7 – Køge Nord – del 2
Att.: Teknik og Miljøforvaltningen, Køge kommune
Borgerforeningen har igennem årene fulgt Køge Nord projektet med stor interesse,
da projektet har en kæmpe påvirkning med både positive og negative effekter for
hele vores område. Her er vores kommentarer til kommuneplantillægget.
Borgerforeningen vil starte med at takke for det gode samarbejde med projektet generelt både i forbindelse med dialog med politikere og i følgegruppen for projektet.
Opførelsen af STC har medført nogle alvorlige gener for borgerne i Køge kommune, og
især borgerne i Lille Skensved, Højelse og omegn. Pga. af den massive trafik til STC er
det blevet farligere at færdes på vores veje især som blød trafikant, der er blevet mere
ventetid i myldretidstrafik i området, luftforureningen og støjgener stiger og mængden af affald smidt i grøftekanter er steget kraftigt. Den ekstreme byggehøjde man
har tilladt i STC har ændret landskabet markant og skæmmer nu det omkringliggende åbne agerland i voldsom grad. Alle disse gener lever vi med i vores dagligdag som
en konsekvens af ønsket om at tiltrække arbejdspladser – men det er beskæmmende
hvor få arbejdspladser der reelt er til borgere fra område i forbindelse med STC. Der
ville i vores øje være langt mere interessant for ALLE parter, hvis man i stedet for
målrettet at gå efter de meget generende transportvirksomheder gik efter håndværk,
videns og innovationsvirksomheder. Disse typer virksomheder medfører langt mindre
generende trafik, har langt flere medarbejdere, har langt højere lønninger per medarbejder og tiltrækker borgere som betaler en langt højere skat – samtidig kræver disse
typer virksomheder mindre plads og skæmmer landskabet langt mindre.
Borgerforeningen er derfor helt uforstående overfor, at kommuneplanstillæget
lægger op til mere forurening og trafik og mindre skatteindtægter ved at konvertere
dele af område nord for Egedsvej til tung transport industri i stedet for mindre erhvervsvirksomheder. Samtidig er der ingen tvivl om, at tung transport virksomhed
med en byggehøjde på 15m lige ned til Skensved Å vil skæmme og ødelægge det
naturskønne område langs åen. Hele området nord for Skensved Å er i fingerplanen
udlagt til grøn kile netop for at bevare det skønne område – alt dette arbejde bliver
nu alvorligt forringet af massive transport bygninger i 15m højde tæt på åen.
Det ville være langt mere økonomisk fordelagtigt for kommunen og samtidig bevare
en lille del af den grønne værdi langs åen, hvis hele området nord for Egedsvej bevares til let industri med en lav byggehøjde på f.eks. 8m.
Borgerforening opfordrer derfor kraftigt til at I stopper den ensidige fokusering på
transportvirksomheder og ændrer hele området nord for Egedsvej til let industri
med 8m byggehøjde.
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Borgerforeningen har længe arbejdet for en signifikant reduktion af byggehøjderne
i området Syd for Egedsvej og vi noterer os den reducerede byggehøjde fra 40m til
henholdsvis 30m og 20m. Men vi kommer aldrig til at påskønne massive transport
bygninger lige op og ned ad vores område – ikke mindst når der er langt bedre alternativer med mere værdi for Køge Kommunes borgere.
Borgerforeningen glæder sig til de nye naboer i det nye boligområde og opfordre til
at der i planlægningen af området sikres gode stiforbindelse m.v. fra boligområdet
til alle de butikker og faciliteter der er i Lille Skensved.
På trods af massive transport virksomheder i vores nabolag har vi et dejligt område
med et godt socialt sammenhold. Vi vil i Borgerforeningen rigtig gerne dele dette
sammenhold med flere og har derfor længe ønsket os flere ”naboer”. Det er derfor
med stor glæde, at vi ser frem til rigtig mange nye naboer i det nye boligområde i
Køge Nord. Vi vil kraftigt opfordre til, at man fokusere på, at især de ny boligområder i planen ligger meget tæt på Lille Skensved og i alle planer sikrer at sammenhængene imellem de to områder med stier m.v. sikres bedst muligt. Med den rigtig
sammenhæng vil boligerne i Køge Nord have direkte sammenhæng med butikker,
børnehave, og indrætsforeninger i Lille Skensved og skole i Højelse.

Borgerforeningen glæder sig
til de nye naboer i det nye
boligområde og opfordre
til at der i planlægningen
af området sikres gode
stiforbindelse m.v. fra
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På vegne af Borgerforeningen for Lille Skensved, Højelse og omegn
Sille Haahr-Aasmul
Formand for Borgerforeningen for Højelse, Lille Skensved og omegn
Højelsevej 13, 4623 Lille Skensved, mobil: 2618 3888, info@lilleskensved.dk

Søren Astrup Skov
Formand for Byplansgruppen, Borgerforeningen for Lille Skensved, Højelse og omegn
Stubmarken 3, 4623 Lille Skensved, mobil: 22 72 00 00, byplan@lilleskensved.dk

Borgerforeningen Lille Skensved,
Højelse og omegn
www.lilleskensved.dk

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk

Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge
tmf@koege.dk

Solrød Kommunes høringssvar til Forslag til lokalplan 1088
for STC III – del 2 og forslag til kommuneplantillæg nr. 7
for Køge Nord
Køge Kommune har den 26. marts 2020 sendt forslag til lokalplan 1088 for SCT III – del 2
og forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord i høring frem til den 28. maj 2020.

Den 19. maj 2020

Sagsnr.
01.02.00-P17-3-19 og
01.02.03-P17-1-19

Hermed fremsendes Solrød Kommunes høringssvar, som er behandlet på Økonomi-,
teknik- og miljøudvalgets møde den 18. maj 2020.
Første del omhandler både lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg:
Indledningsvist finder Solrød Kommune det positivt, at begge planforslag imødekommer
en stor del af de ønsker og forslag Solrød Kommune har givet udtryk for i forbindelse
med den forudgående dialog og tidligere høringssvar. Her vil Solrød Kommune
fremhæve følgende væsentlige punkter:
1. Bygningers maksimale tilladte højder (max 15 meter i lokalplanområdet samt max 30
meter nærmest den nye jernbaneforbindelse uden for lokalplanområdet) og
bebyggelsesprocent (max 50).
2. Køreveje og parkeringspladser skal etableres på sydsiden af bygningerne.
3. Krav om grøn karakter mod Skensved Ådal (mindst 15 meter bredt
beplantningsbælte med høje træer, som vil skærme for en del af bygningerne).
4. Den visuelle påvirkning af ny bebyggelse på landskabet langs Skensved Ådal skal
belyses.
5. Planlægning for en kommende stiforbindelse mellem Køge Nord Station og Solrød
Kommune.
Derudover har Solrød Kommune følgende høringssvar vedrørende
lokalplanforslaget:
Visualiseringer af området set fra Solrød Kommune
Solrød Kommune savnede i lokalplanforslaget visualiseringer af området og den
fremtidige bebyggelse ved maksimal udnyttelse set fra Solrød Kommune, som tidligere
aftalt. Dette har Køge Kommune dog sendt efterfølgende til administrationen til
godkendelse.
Man-ons kl. 10-14
Torsdag kl. 13-17
(Borgerservice kl. 13-18)
Fredag
kl. 10-13
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Ingen belyste nordvendte facader
Solrød Kommune har i tidligere høringssvar givet udtryk for et ønske om, at bygningers
facade mod nord og Skensved Ådal ikke tillades belyst.
I lokalplanforslagets § 9 fremgår bestemmelser om belysning, herunder tillades
belysning af bygningsfacader i op til 8 meters højde.
Solrød Kommune ønsker derfor, at det i den endelige lokalplan præciseres, at facader
mod nord (Skensved Ådal) ikke tillades belyst eller oplyst, udover lavt nedadrettet
orienteringslys, hvis dette er nødvendigt.

Venlig hilsen

Susanne Prior Malling
Byplanlægger
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Køge Kommune
Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia
+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39 31 48 78
Dato:
27. maj 2020

HØRINGSSVAR FRA ENERGINET
ELTRANSMISSION A/S VEDR. FORSLAG TIL
"KOMMUNEPLANTILLÆG 7 TIL
KOMMUNEPLAN 2017, KØGE NORD” - KØGE
KOMMUNE
Energinet Eltransmission A/S har modtaget information om, at forslag til "Kommuneplantillæg
7 til Kommuneplan 2017, Køge Nord” i Køge Kommune er i høring.
Det fremgår, at kommuneplantillæggets formål er, at
•

bytte om på erhvervsarealer og rekreative arealer og udlægge et nyt rammeområde
til boliger i overensstemmelse med masterplanrevisionen

•

bytte om på arealer til lager- og transportvirksomheder og arealer til lettere industri
således, at lager- og transportvirksomhed ligger i forlængelse af det eksisterende
Skandinavisk Transport Center, mens lettere industri placeres i det stationsnære område omkring Køge Nord Station

•

sænke max. højden fra 40 til 20 meter for bygninger i den del af STC III, som ligger
nærmest boligdelen

• give mulighed for etablering af et kvartershus i Ølsemagle Landsby
Høringsfristen er den 28. maj 2020.
Hvem er Energinet Eltransmission A/S:
Det kan indledningsvis oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltransmissionsnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde forsyningssikkerheden og ejer således eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.
Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig
virksomhed under af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren.
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Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler udelukkende eltransmissionsnettet.
Hensynet til elanlæg:
Det er en statslig interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale
anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.2 i ”Oversigt over nationale interesser i
kommuneplanlægningen”.
Efter planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018, § 11 a stk. 5 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder Eltransmissions elanlæg.
Bemærkninger
Eltransmission har ingen bemærkninger til Køge Kommunes forslag til "Kommuneplantillæg 7 til
Kommuneplan 2017, Køge Nord”, der giver anledning til indsigelse, men vi har nedenstående
tekniske bemærkninger som skal fremgå i retningslinjerne for kommuneplantillægget i form af
en kort beskrivelse af vores eltransmissionsanlæg samt visning i et oversigtskort.
Teknisk bemærkning 1 - Eltransmissions elanlæg:
Eltransmission ejer og driver et elanlæg, som går gennem planområdet.
Det drejer sig om 132 kV luftledningen G5 Spanager-Jersie.
På vedhæftede kort og i nedenstående kortudsnit (G5 Spanager-Jersie) fremgår Eltransmissions elanlæg.
Kortudsnit (G5 Spanager-Jersie):
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Teknisk bemærkning 2 - Servitut:
Eltransmissions elanlæg er sikret ved uopsigelig tinglyst rådighedsservitut. Se vedhæftede servitut. Servitutten bør nævnes i kommuneplantillægget.
Af servitutten fremgår bl.a., at
•

der ikke må anlægges haver eller frugtplantager under ledningsanlægget,

•

at arealet under ledningsanlægget og inden for en vandret afstand af 9 m fra de yderste ledninger ikke må benyttes til sportsbaner eller dertil hørende tilskuerpladser, oplagsplads eller anden befærdet plads og at der på dette areal ikke må opføres bygninger, anbringes stakke, stilladser, stiger eller andre høje genstande eller plantes vækster, der må antages at vokse, således at de bliver over 3 m høje

•

arealet under ledningsanlægget og inden for en vandret afstand af 10 m fra de yderste ledninger ikke må benyttes til anlæg for brandfarlige væsker, og at der på dette
areal ikke må anlægges baner, veje, offentlige gangstier eller cykelstier, og ikke må anbringes flagstænger eller brønde til vandforsyning

•

der under ledningsanlægget og indenfor en vandret afstand af 15 m fra de yderste
ledninger ikke må anbringes tråde hørende til elektriske hegn i større højde over jord
end 1 m, og ikke må anbringes trådformede antenner med tilhørende bærekonstruktioner og 'barduner

•

selskabet (Eltransmission) har adgang til eftersyn og vedligeholdelse af anlægget, alt i
det omfang som driften kræver.

Om der planlægges beplantning, erhvervsområder, vejanlæg, cykelsti, stier, terrænregulering,
regnvandsbassiner el.lign. skal det understreges, at der langs vores elanlæg er tinglyst servitut.
Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til luftledningen ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen art. Servitutarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes meddelt.
BEMÆRK, at tilstandsændringer i servitutarealet ikke må ske, uden at Eltransmission forinden
har meddelt lodsejer dispensation fra den tinglyste servitut.
Ved en konkret dispensationsansøgning bedes Eltransmission kontaktes på mailadresse:
3.parter@energinet.dk.
De vilkår som kommer til at indgå i en evt. dispensation skal tinglyses med Energinet som påtaleberettiget, på lodsejers foranledning og regning, førend dispensation kan meddeles.
Teknisk bemærkning 3 - Høje objekter:
’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg’ (BEK nr. 1114 af den
18.08.2016), § 20 som regulerer elektriske anlæg og andre objekters nærhed til hinanden:
Elektriske anlæg og andre objekter må ikke anbringes så nær hinanden, at der derved
kan opstå fare.
Stk. 2. Ved anbringelse af andre objekter i nærheden af bestående elektriske anlæg skal
eventuelle afstandskrav til det elektriske anlæg overholdes.
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Stk. 3. Det elektriske anlæg eller objekt, der anlægges sidst, skal placeres under hensyntagen til det allerede placerede.
Elanlæg og høje objekter må ikke komme hinanden så nær, at der kan opstå fare elle ske skade
for personer og elanlæg eller true forsyningssikkerheden, hvorfor Eltransmission anbefaler følgende sikkerhedsafstand mellem elanlæg og elektrisk ledende høje objekter, herunder fx vindmøller, antenner, lysmaster:
•

Høje objekter nær Eltransmissions luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en
afstand på objektets fulde totalhøjde fra respektafstanden* langs luftledningsanlægget.
Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand skal sikre, at placering af høje objekter ikke medfører en risiko for kollision med Eltransmissions luftledningsanlæg, hvis fx en vindmølle skulle
vælte eller en vinge falde af. Et havari på f.eks. en vindmølle der medfører, at ledningerne på
elanlægget brydes, kan i værste tilfælde forvolde personskade, hvis man befinder sig i nærheden, og det kan få store følger for elanlægget og ikke mindst påvirke forsyningssikkerheden.
Sikkerhedsafstanden til luftledningsanlæg er illustreret herunder:

*Respektafstanden som er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved
uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.

Teknisk bemærkning 5 - Beplantning:
I servitutarealet for luftledningsanlæg tillader vi ikke skovrejsning samt beplantning med træer
og buske, der bliver mere end 3 m høje. Træer over 3 m over terræn vil overskride respektafstanden til vores luftledninger, hvormed der kun kan arbejdes efter arbejdsinstruks fra ledningsejer.
Beplantning uden for servitutarealet, kan ske såfremt det sikres, at træer ikke kan vælte og beskadige vores elanlæg, jf. Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om ”Beskæring af træer i nærheden af luftledninger”.
Af sikkerhedshensyn anbefaler vi kraftigt, at man har respektafstanden på 15 m til nærmeste
luftledning i mente, når man planlægger beplantning jf. vejledningen.
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Øvrige oplysninger
Forsigtighedsprincip og magnetfelter:
Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der være magnetfelter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg og el-apparater,
uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af,
hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden. I
Danmark har vi ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtidsvirkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke
er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for.
I stedet har vi et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. Forsigtighedsprincippet omfatter eksponering fra magnetfeltet og er formuleret således:
”Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på
eksisterende højspændingsanlæg.
Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.
Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete
situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.”
Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og til ejere
af højspændingsanlæg. Eltransmission ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/anlægsarbejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.
Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes
Landsforening: http://magnetfeltudvalget.dk/sundhed/forsigtighedsprincipper-og-graensevaerdier/vejledning-i-forsigtighedsprincippet/
For yderligere oplysninger om magnetfelter ved elforsyningsanlæg på hjemmesiden
www.magnetfeltudvalget.dk
Arbejdsinstruktion og respektafstand:
Omkring luftledningsanlæg er der fastlagt en respektafstand, for at give betryggende sikkerhed
ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Indenfor respektafstanden, er der restriktioner efter ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk
arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.
Der skal derfor indhentes en arbejdsinstruktion, når der foregår arbejder i en højde over 3 m
fra eksisterende terræn inden for en afstand på 15 m fra yderste fase.
Det betyder, at den enkelte entreprenør, som arbejder i nærheden af vores højspændingsanlæg dels skal søge arbejdsinstruktion hos Eltransmission på mail; arbejde-naer-el@energinet.dk
og dels returnere arbejdsinstruktionen i underskrevet stand inden arbejdet påbegyndes.
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BEK nr. 1112 af den 18/08/2016 gælder ikke for kørsel med eller anvendelse af landbrugsmaskiner under luftledninger udenfor offentlig vej. Undtagelsen gælder dog kun såfremt maskinens højde over jord ikke er større end 4,5 m, herunder bevægelige dele.
Læs også den vedhæftede folder om arbejdsforhold nær strømførende ledninger ”Pas på ledningerne og livet”.
Kort og filer:
Til orientering har Eltransmission en WMS/WFS-løsning, som giver adgang til det overordnede
EL-transmissionsnet (midte af ledningstracéer). Data er tilgængelige via ”geodata-info.dk”.
Politiske retningslinjer og fremtidige planer:
De politiske retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet er:
•

Det eksisterende transmissionsnet på 132 kV og 150 kV som udgangspunkt bevares
som luftledninger. Der kabellægges på udvalgte strækninger gennem naturområder
og bymæssig bebyggelse.

•

De seks konkrete projekter i forskønnelsesplanen for 400 kV-nettet fastholdes (heraf
er tre gennemført).

•

Nye 400 kV-forbindelser etableres med luftledninger med mulighed for kompenserende kabellægning på udvalgte strækninger og med mulighed for kabellægning af
132-150 kV-net i nærheden af 400 kV-luftledninger.

•

Nye 132-150 kV-forbindelser etableres med kabler.

Læs evt. mere på vores hjemmeside om ”Politiske retningslinjer og fremtidige planer”.
Ovenstående danner bl.a. grundlag for Energinets Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan (RUS-plan). RUS-planen giver et overblik over det interne danske transmissionsnet. Overblikket omfatter dels de projekter, der er idriftsat indenfor det seneste år, samt de projekter
der er under etablering eller detailplanlægning. Derudover er reinvesterings- og udbygningsbehovet analyseret og kortlagt for de kommende ti år.
Se RUS-plan her.
Vi imødeser kvittering for modtagelsen af nærværende høringssvar.
Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål.
Oplys venligst sagsnummer 20/02564.
Bilag:
•

Kort (Kortudsnit (G5 Spanager-Jersie):

•

Servitut udstedt 1970

•

Folderen ”Pas på ledningerne og livet”

Dok. 20/02564-7

Til arbejdsbrug/Restricted
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Venlig hilsen

Dorte Udengaard Hansen
Sagsbehandler – Team 3. parter - El
Arealer og Rettigheder
+4570220275
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