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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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Redegørelse
Lokalplan 1093
Borup Privatskole

Lokalplanens formål
Lokalplanen skal muliggøre udvidelse af Borup Privatskole, så skolen blandt andet kan etablere idrætshal med tilhørende faciliteter.
Det nye byggeri vil kunne opføres med en bygningshøjde op til 10
meter. Lokalplanen skal fastsætte bestemmelser for byggeriets og
udearealernes anvendelse, omfang og udformning.
Byggeriet skal udformes så det sikrer en grøn fremtoning mod omgivelserne.
Lokalplanens baggrund
På baggrund af et ønske om egne faciliteter til undervisning i idræt
og nye faglokaler til undervisning i musik og billedkunst ønsker
Borup Privatskole mulighed for at udvide den eksisterende bebyggelse. Den gældende lokalplan 86, Privatskolen, giver imidlertid
ikke mulighed for dette.
Ved vedtagelse af Kommuneplan 2017 for Køge Kommune, blev
rammeområde 6D05, Privatskolen, udvidet på baggrund af skolens
ønske, således at det blev muligt at udarbejde lokalplan for udvidelse af skolen frem til Bækgårdsvej.
Byrådet har nu besluttet at udarbejde ny lokalplan, som sikrer, at
skolen kan udvide sin bebyggelse. Skolen ønsker blandt andet mulighed for at opføre en idrætshal på op til 10 meters højde.
Byrådet ønsker i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 lokalplanområdet planlagt som et samlet område til offentlige formål. Samtidig ønskes en grøn karakter mod omgivelserne, herunder i skel mod Bækgårdsvej.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 1,2 ha med skolens nuværende bygninger til undervisning samt udendørs opholdsarealer
i den vestlige halvdel af området. Mod øst ligger skolens bygninger
med nuværende anvendelse til kontor og opbevaring samt skolens
parkerings- og afsætningsareal med tilkørsel fra Bækgårdsvej. Der
er samlet ca. 40 parkeringspladser på den nordlige og sydlige del
af matr.nr. 1aø, Svenstrup Hgd., Borup.
Centralt i lokalplanområdet ligger et privat enfamilieshus omkranset af skolens arealer til tre sider. Der er tilkørselsret til boligen fra
Bækgårdsvej via skolens matrikel 1ay. Der er etableret hegn mellem den private ejendom og øvrige matrikler, og høj beplantning
og træer langs det østlige-, vestlige- og sydlige skel.
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Illustrationsskitse
Tegningen viser et eksempel på en ny idrætshal

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Borup by, og afgrænses mod nord af et område med blandet bolig og erhverv i åbenlav boligbebyggelse. Øst og syd for lokalplanområdet ligger Borup
erhvervsområde, som er et af Køge Kommunes større erhvervsområder. Langs det sydlige skel ligger haveforeningen Bækgården,
der består af 11 huse, på kommunal grund. Området afgrænses
mod vest af Roskilde-Ringsted jernbanen og mod øst af Bækgårdsvej, der er en sekundær trafik- og fordelingsvej for erhvervsområdet i Borup.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse herunder
til idrætshal og faglokaler med bygningshøjde op til 10 meter. Lokalplanen fastsætter bestemmelser, som sikrer, at bebyggelsen får
en harmonisk fremtoning mod Bækgårdsvej, både hvad angår arkitektur og beplantning.
Lokalplanen udlægger ikke egentlige byggefelter, men regulerer
bebyggelse via lokalplanens krav om afstand til Bækgårdsvej og
udlæg af arealer til beplantningsbælte og parkeringsområde. Nuværende ejerforhold i lokalplanområdet indebærer, at ny bebyggelse vil kunne placeres langs Bækgårdsvej på den sydlige del af
matrikel 1aø. Ved ændring i ejerforholdene kan ny bebyggelse disponeres på anden vis indenfor lokalplanområdet.
I lokalplanen udlægges et parkeringsareal, som er med til at sikre,
at der kan anlægges mindst 40 parkeringspladser til biler. Parkeringsarealet etableres med indkørslen fra Bækgårdsvej.
Lokalplanen fastlægger, at området skal have en grøn karakter,
dels internt for at sikre biodiversitet og nedsivning af regnvand, og
dels mod omgivelserne.

6

Mod Bækgårdsvej og mod den sydlige nabobebyggelse stiller lokalplanen krav om etablering af et beplantningsbælte, hvori der
skal plantes hæk. Dette skal gøres for sikre en grøn karakter mod
Bækgårdsvej og området mod syd. Afgrænsning af lokalplanområdets øvrige grænser er styret af Hegnsloven, og reguleres efter
denne.
Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Fingerplanen
Lokalplanområdet er beliggende i det øvrige hovedstadsområde
(byområde) i Fingerplanen, og er i overensstemmelse med Fingerplan 2019.
Køge Kommuneplan 2017
Kommuneplanen inddeler kommunen i rammeområder med forskellige anvendelsesmuligheder. I Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde 6D05, hvor følgende
gælder:
Nr.
Navn
Anvendelse
Specifik anvendelse
Bebyggelsesprocent
Højde
Bemærkninger

6D05
Privatskolen
Område til offentlige formål
Uddannelsesinstitutioner
50 procent
10 meter
Byggeri og ændret anvendelse kan først
muliggøres efter vedtagelse af en lokalplan,
som blandt andet fastlægger anvendelsen
inden for rammen.

Lokalplan 1093 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.
Lokalplan nr. 86 for udvidelse af Skovbo Privatskole
Skolens nuværende bygninger til undervisningsformål i den vestlige del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 86 for udvidelse af Skovbo Privatskole fra 1997. Lokalplanen har til formål
at muliggøre udvidelse af skolen ved inddragelse af nye matrikler
til skoleformål.
Ved endelig vedtagelse af lokalplan 1093 aflyses Lokalplan nr. 86 i
sin helhed.

Gældende lokalplaner. den gule afgræsning viser lokalplan 1093

Lokalplan 86

Lokalplan 77

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © ERST
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Lokalplan nr. 77 for udvidelse af erhvervsområdet i Borup
Et mindre areal langs den vestlige skelgrænse af lokalplanområdet
er omfattet er af Lokalplan nr. 77 for udvidelse af erhvervsområdet i Borup Syd fra 1998. Lokalplanen har til formål at muliggøre
udvidelse af erhvervsområdet i Borup Syd. Lokalplanen sikrer en
mulighed for en fremtidig jernbanebetjening af den vestlige del af
området.
Lokalplan nr. 77 aflyses ikke.
Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone.
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Varmeplan
Lokalplanområdet ligger i forsyningsområdet udlagt til fjernvarme.
Der er ikke tilslutningspligt.
Vandforsyningsplan
Lokalplanområdet er forsynet med vand fra Borup Vandværk.
Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i området med særlige drikkevandsinteresser.
Der er ikke direkte boringer indenfor lokalplanområdet, og det
forventes ikke, at nedsivning af tagvand til undergrunden fra ny
bebyggelse, vil medføre øget risiko for forurening af grundvandsressourcen.
Da lokalplanområdet ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser, stiller lokalplanen krav om, at der må ikke anvendes bly, kobber og zink i bygningers inddækning, tagrender eller
facader.
Spildevandsplan
Spildevandsplanen for Køge Kommune fastsætter, at kloakoplandet
er fælleskloakeret og at den naturlige afstrømning af regnvand fra
tage, belægninger samt overfladevand i øvrigt skal forsinkes inden
udledning til regnvandssystemet. Afløbskoefficienten er i spildevandsplanen fastsat til 0,35.
Regnvandshåndtering kan ske ved enten lokal afledning af regnvand i grøfter med filtermuld, i åbne forsinkelsesbassiner med permeable belægninger, eller i underjordiske kassettebassiner. Vandet
skal om muligt håndteres og tilsluttes terrænnært.
Affaldsplan
Retningslinjerne i Køge Kommunes til enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer skal overholdes.
Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Påvirkning af Natura 2000-område
Det nærmeste Natura 2000-område er et område ved Køge Å, som
ligger omkring 3 km syd for lokalplanområdet. Mellem Køge Å og
lokalplanområdet er der erhvervsbebyggelse og åbent land, og det
vurderes derfor, at Køge Å ikke bliver påvirket af lokalplanen.

8

Påvirkning af bilag IV-arter
Køge Kommune kender ikke til forekomster af bilag IV-arter i eller
udenfor lokalplanområdet, hvis bevaringsstatus kan blive påvirket
negativt af lokalplanen.
Støj og vibrationer
Lokalplanområdet er beliggende imellem Bækgårdsvej og RoskildeRingsted jernbanen. Nybyggeri skal overholde de fastlagte grænser
for vej- og jernbanestøj. Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007
‘Støj fra veje‘, er grænseværdien for støjfølsom anvendelse (f.eks.
institutioner og skoler) Lden 58 dB.
Ved bebyggelse langs jernbaner skal der tages hensyn til støj og
vibrationer fra jernbanetrafikken. Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr.
1/1997 ‘Støj og vibrationer fra jernbaner‘ med tillæg i 2007, må
det udendørs støjniveau for institutioner ikke overstige Lden 60
dB.
Herudover skal Bygningsreglementets krav til det indendørs støjniveau overholdes.
I anlægsfasen skal det sikres, at Køge Kommunes forskrifter overholdes.
Museumsloven
Lokalplanområdet er ikke udpeget som kulturarvsareal, og der er
ikke registreret fortidsminder i området. Skulle der ved et kommende anlægsarbejde dukke ukendte arkæologiske levn op, vil de
være beskyttet ifølge museumslovens § 27.
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.
Naturbeskyttelsesloven
Der er ikke registreret beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 inden for lokalplanområdet.
Jordforureningsloven
Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Jf. jordforureningsloven
§ 50 a, stk. 1, er jord i byzone lettere forurenet. Dette betyder, at
flytning af jord fra området skal anmeldes til Køge Kommune.
Såfremt Køge Kommune efterfølgende 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.
Der findes i dag jordforurening på vidensniveau 1 på en del af lokalplanområdet. På Danmarks Miljøportal, internet.miljoeportal.dk,
kan ses en opdateret oversigt over de ejendomme, som er kortlagt
efter jordforureningsloven. Kommunen skal for sådanne ejen-
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domme give en tilladelse efter jordforureningsloven, inden der kan
igangsættes bygge- og anlægsprojekter eller ændres på anvendelsen af ejendommene til følsom anvendelse, herunder institutioner
– daginstitutioner og skoler (jf. jordforureningslovens § 6. stk. 2.
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.
Der er ikke indkommet bemærkninger til Køge Kommunes afgørelse ved høring af berørte myndigheder.
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Bestemmelser
Lokalplan 1093
Borup Privatskole

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1.
juli 2020 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1
Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål, at:
•
•
•
•

§ 2
Lokalplanområdet og
zonestatus

sikre udvidelsesmuligheder for Borup Privatskole
sikre parkerings- og adgangsforhold
fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og udformning
sikre at lokalplanområdet får en grøn karakter, dels internt for
at sikre biodiversitet og nedsivning af regnvand, dels mod omgivelserne.

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter matr.
nr. 1az, 1ay, 1ca, 1aø og 1ck alle af Svenstrup Hgd., Borup og del
af 1cn Svenstrup Hgd., Borup samt alle parceller, der efter den 01.
oktober 2020 udstykkes fra nævnte ejendomme.
2.2
Hele lokalplanområdet forbliver i byzone.

§ 3
Områdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål i form af
skole og uddannelsesinstitutioner.

§4
Veje, stier og parkering

4.1
Lokalplanområdet skal sikres adgang fra Bækgårdsvej via to overkørsler som vist på kortbilag 2.
4.2
Parkering skal ske inden for det område, der er udlagt til parkeringsareal, som angivet på kortbilag 2.

§ 5
Bebyggelsens omfang og
placering

5.1
Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 50.
5.2
Ny bebyggelse må maks. have en højde på 10 meter.
5.3
Der er udlagt en byggelinje på fem meter fra Bækgårdsvej, som
vist på kortbilag 2. Der må ikke opføres bebyggelse inden for denne byggelinje.
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§ 6
Bebyggelsens ydre
fremtræden

6.1
Tage skal fremstå med maks. glanstal 6.
6.2
Der må ikke anvendes bly, kobber og zink i bygningers inddækning, tagrender eller facader.
6.3
Der må ikke etableres udvendige trapper mod Bækgårdsvej.

§7
Ubebyggede arealer

7.1
I arealet inden for byggelinjen, nævnt i § 5.3 skal der etableres
hæk mod Bækgårdsvej og mod syd, som vist på kortbilag 2. Det
øvrige areal inden for byggelinjen skal tilplantes med buske og
træer eller tilsås med græs.
7.2
Mindst 30% af lokalplanens samlede område skal beplantes med
græs eller etableres med anden permeabel belægning.
7.3
Terrænregulering må ikke overstige +/- 0,5 m.

§8
Skiltning og belysning

8.1
Der må ikke opsættes reklamebannere eller udhængsskilte inden
for lokalplanområdet.
8.2
Der må ikke etableres mere end en flagstang mod Bækgårdsvej.
8.3
Der må kun etableres ét skilt på facader mod Bækgårdsvej, som
sidder højere oppe end 1,5 meter over terræn. Skiltet må ikke
være højere end 75 cm og ikke dybere end 10 cm. Længden må
ikke overstige 6 meter. Kun bogstaver må være lysende.
8.4
Udendørs belysning må kun udføres med en lyspunkthøjde på max
3 meter.

§ 9
Tekniske anlæg

9.1
Ventilationsanlæg og lignende skal etableres under tag.

§ 10
Forudsætninger for
ibrugtagning

10.1
Før ny bebyggelse må tages i brug, skal det i § 4.2 nævnte parkeringsareal være etableret.
10.2
Før ny bebyggelse må tages i brug skal der være etableret hæk
som beskrevet i § 7.1.
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§ 11
Ophævelse af lokalplan,
byplanvedtægt mm.

Med lokalplanens endelige vedtagelse aflyses Lokalplan nr. 86 i sin
helhed.

§ 12
Lokalplanens
retsvirkninger

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.
Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan grundejeren i henhold
til planlovens § 48 forlange, at området skal overtages af kommunen, såfremt arealet ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig
måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den 15. december 2020.

Marie Stærke
Borgmester
Sign.
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Peter Frost
Kommunaldirektør
Sign.
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