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Til Køge Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning
Som ejere af bolig beliggende på adressen Åhavnen 80 Køge vil vi fuldt tilslutte os nedenfor formulerede indsigelse
til lokalplanforslag 1092 vedrørende området ved Hotel Niels Juel.
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Vi fremsender denne indsigelse mod lokalplansforslag 1092 efter samtale med Ulla Harne og Per Grunnet

Indsigelse vedrørende Køge Kommunes Lokalplanforslag 1092
I forslaget til ny lokalplan for området, hvor Hotel Niels Juel ligger, ser vi – som bor over for hotellet på adressen
Åhavnen 86 – tre problemområder:
Gennemførelse af hotellets udvidelsesplan vil betyde, at
1. vores lejlighed vil få væsentlig mindre lys end hidtil, fordi hotellets skygge vil ramme vore vestvendte
vinduer og den vestvendte altan
2. udsigten fra vores lejlighed vil blive reduceret markant, fordi hotellets tilbygning vil ligge midt i synsfeltet ud
for vore vinduer mod vest
3. de nuværende parkeringsforhold i området omkring vores lejlighed vil blive forringet i perioder, hvor
hotellets parkeringsplads ikke kan rumme gæsternes biler
Som vi ser lokalplanforslaget er det grundlæggende problem, at man vil udvide værelseskapaciteten på hotellet til
det dobbelte, men at udvidelsen ikke kan foretages inden for rammerne af den eksisterende lokalplan.
Derfor foreslår man med lokalplanforslaget ikke mindre end tre ganske væsentlige ændringer:
 Man forøger bebyggelsesprocenten fra 77 til 85%. Det er en stigning på 10,3%.
 Man forøger den tilladte byggehøjde fra 12,5 til 15 meter. Det er en stigning på 20%.
 Man reducerer antallet af parkeringspladser til hotelgæster fra 1 pr. værelse til ½ pr. værelse. Det er en
reduktion på 50%.
Der er således tale om rigtig store ændringer i forhold til de nugældende forhold.
Vedrørende forøget byggehøjde og bebyggelsesprocent
I lokalplanens tekst er der kun argumenteret for den forøgede højde med henvisning til, at tilbygningen ellers ikke
kunne blive rummelig nok (at den med forøget højde kan rumme 50 værelser, hvor der kun kunne komme 21
værelser, hvis højden ikke måtte forøges).
At bebyggelsesprocenten sættes i vejret bliver nævnt, men der argumenteres ikke for, at det er rimeligt.
Vedrørende parkeringsforholdene
Til gengæld argumenterer teksten for at reducere parkeringsnormen til det halve med denne formulering:
"Lokalplanen fastsætter en minimumsnorm på 0,50 parkeringspladser pr. hotelværelse. For ikke at udlægge for
store arealer, som vil stå ubenyttede hen på grund af den tætte beliggenhed til Køge Station og dermed begrænset
efterspørgsel på P-pladser, har byrådet vurderet at denne norm vil være tilstrækkelig."
Som genbo til hotellet kan vi ikke genkende argumentet om, at parkeringspladserne vil stå ubenyttede hen, hvis
hotellet iøvrigt er fuldt belagt. Vi har – inden coronaepidemien reducerede hotelbesøg – ofte set den eksisterende
parkeringsplads fuld eller næsten fuld af biler. At tro, at parkeringspladserne vil stå tomme, når der er høj belægning
i hotellet, er ikke realistisk.
Det kan forekomme vanskeligt at "udlægge for store arealer (til parkering)" på hotellets grund, idet der næppe er
plads til flere end de foreslåede 0,50 pladser pr. hotelværelse.
Hvis projektet bliver gennemført som lokalplanforslaget anviser, vil vi forvente at få perioder, hvor området i og
omkring Åhavnen bliver fyldt med hotelgæsternes biler.
Skygge og begrænset udsyn
Lokalplanforslagets illustration af tilbygningen giver et udmærket indtryk af størrelsen. Man kan let forestille sig, at
tilbygningen for de nærmestboende kommer til at fylde rigtig meget.
Lokalplanforslaget viser nogle skyggediagrammer – tegninger, som viser, hvordan skyggen fra hotellet og den nye
tilbygning vil falde.
Ser man kun på disse seks små tegninger, ser det tilforladeligt ud, idet skyggen kun lige når at dække fortorvet på
den anden side af Toldbodvej. Dette skyldes dog, at tegningerne ikke dækker de kritiske perioder. Der er kun
tegninger fra midsommer og jævndøgn. Det ville være oplagt at medtage diagrammer for vintersolhverv.
Ved midsommer er skyggen om eftermiddagen indtegnet kl. 17.00, mens den tilsvarende ved jævndøgn er indtegnet
kl. 16.00. Hvis man ikke er opmærksom på dette, vil man måske tro, at skyggen flytter sig mindre end tilfældet i
virkeligheden er.
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Ved vintersolhverv – 22/12 – er solen gået ned både kl. 17 og 16, så der ligger hele området i skygge.
Det, som er interessant for vurdering af skyggen fra hotellet, er, hvordan skyggen fra den nye tilbygning rammer
boligerne Åtoften 81-88 i årets løb. I vores lejlighed vil tilbygningen på hotellet give skygge på altanen midt på
eftermiddagen i månederne marts-april-maj.
Lokalplanmaterialet burde rumme eksempler på de reelle skygge-gener, hvis det skal tjene til vejledning af såvel
byrådet som borgerne om konsekvenserne af en evt. vedtagelse.
Meningen med lokalplaner
Meningen med lokalplaner er at angive rammer for, hvordan et givet område må benyttes. Byggehøjder,
bebyggelsesprocenter, tilladte anvendelser, krav til udformning af forskellige ting i området, krav om friarealer osv.
Alle disse ting skal blandt andet beskrives, så der er en vis forudsigelighed af, hvordan området kan udvikle sig over
tid. Det skal blandt andet sikre virksomheder, at de fortsat kan blive i området, selv om andre måske er kede af den
støj og den trafik, virksomheden genererer.
Der skal normalt tungtvejende argumenter til, hvis en lokalplan skal ændres.
Vi har købt vores lejlighed blandt andet efter at have studeret lokalplanen. Det var vigtigt for os med en god,
vestvendt altan med lidt udsigt.
Og her er så spørgsmålet: Er det vigtigere, at Hotel Niels Juel – som har kendt lokalplanen, da hotellet blev bygget og
derfor vidst at den næppe tillod senere udbygning – får lov til at bygge mere og højere, frem for at vi – og
sandsynligvis en række andre beboere i området – får glæde af den forudsigelighed, som den hidtidige lokalplan
burde sikre os?
Vi håber, at byrådet i første omgang vil få udarbejdet nogle retvisende skitser af skyggen fra tilbygningen, og at
beslutningen vedr. lokalplanforslaget udsættes, til en sådan foreligger.
Desuden håber vi, at man vil kigge på parkeringsproblematikken igen – man kunne f.eks. foretage optællinger, når
hoteldriften igen bliver normal, så beslutningen om antallet af parkeringspladser pr. værelse bliver baseret på viden
og ikke på fornemmelser.
Med venlig hilsen,
Ulla Harne & Per Grunnet
Åhavnen 86, 4600 Køge
Tlf. 40 24 68 00
Mail: pergrunnet@hotmail.com
Lene Olander Prahl & Niels Prahl
Åhavnen 80 4600 Køge
Tlf. 40196249
Mail: Prahls@outlook.com
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Til Køge Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning
Hermed fremsender vi – vedhæftet – en indsigelse mod Lokalplanforslag nr. 1092.
Med venlig hilsen,
Ulla Harne & Per Grunnet
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Åhavnen 86, 4600 Køge
Tlf. 40 24 68 00
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Indsigelse vedrørende Køge Kommunes Lokalplanforslag 1092
I forslaget til ny lokalplan for området, hvor Hotel Niels Juel ligger, ser vi – som bor over for hotellet
på adressen Åhavnen 86 – tre problemområder:
Gennemførelse af hotellets udvidelsesplan vil betyde, at
1. vores lejlighed vil få væsentlig mindre lys end hidtil, fordi hotellets skygge vil ramme vore
vestvendte vinduer og den vestvendte altan
2. udsigten fra vores lejlighed vil blive reduceret markant, fordi hotellets tilbygning vil ligge midt
i synsfeltet ud for vore vinduer mod vest
3. de nuværende parkeringsforhold i området omkring vores lejlighed vil blive forringet i
perioder, hvor hotellets parkeringsplads ikke kan rumme gæsternes biler
Som vi ser lokalplanforslaget er det grundlæggende problem, at man vil udvide værelseskapaciteten
på hotellet til det dobbelte, men at udvidelsen ikke kan foretages inden for rammerne af den
eksisterende lokalplan.
Derfor foreslår man med lokalplanforslaget ikke mindre end tre ganske væsentlige ændringer:
 Man forøger bebyggelsesprocenten fra 77 til 85%. Det er en stigning på 10,3%.
 Man forøger den tilladte byggehøjde fra 12,5 til 15 meter. Det er en stigning på 20%.
 Man reducerer antallet af parkeringspladser til hotelgæster fra 1 pr. værelse til ½ pr. værelse.
Det er en reduktion på 50%.
Der er således tale om rigtig store ændringer i forhold til de nugældende forhold.
Vedrørende forøget byggehøjde og bebyggelsesprocent
I lokalplanens tekst er der kun argumenteret for den forøgede højde med henvisning til, at
tilbygningen ellers ikke kunne blive rummelig nok (at den med forøget højde kan rumme 50 værelser,
hvor der kun kunne komme 21 værelser, hvis højden ikke måtte forøges).
At bebyggelsesprocenten sættes i vejret bliver nævnt, men der argumenteres ikke for, at det er
rimeligt.
Vedrørende parkeringsforholdene
Til gengæld argumenterer teksten for at reducere parkeringsnormen til det halve med denne
formulering:
"Lokalplanen fastsætter en minimumsnorm på 0,50 parkeringspladser pr. hotelværelse. For ikke at
udlægge for store arealer, som vil stå ubenyttede hen på grund af den tætte beliggenhed til Køge
Station og dermed begrænset efterspørgsel på P-pladser, har byrådet vurderet at denne norm vil
være tilstrækkelig."
Som genbo til hotellet kan vi ikke genkende argumentet om, at parkeringspladserne vil stå
ubenyttede hen, hvis hotellet iøvrigt er fuldt belagt. Vi har – inden coronaepidemien reducerede
hotelbesøg – ofte set den eksisterende parkeringsplads fuld eller næsten fuld af biler. At tro, at
parkeringspladserne vil stå tomme, når der er høj belægning i hotellet, er ikke realistisk.
Det kan forekomme vanskeligt at "udlægge for store arealer (til parkering)" på hotellets grund, idet
der næppe er plads til flere end de foreslåede 0,50 pladser pr. hotelværelse.
Hvis projektet bliver gennemført som lokalplanforslaget anviser, vil vi forvente at få perioder, hvor
området i og omkring Åhavnen bliver fyldt med hotelgæsternes biler.
Skygge og begrænset udsyn
Lokalplanforslagets illustration af tilbygningen giver et udmærket indtryk af størrelsen. Man kan let
forestille sig, at tilbygningen for de nærmestboende kommer til at fylde rigtig meget.
Lokalplanforslaget viser nogle skyggediagrammer – tegninger, som viser, hvordan skyggen fra
hotellet og den nye tilbygning vil falde.
Ser man kun på disse seks små tegninger, ser det tilforladeligt ud, idet skyggen kun lige når at dække
fortorvet på den anden side af Toldbodvej. Dette skyldes dog, at tegningerne ikke dækker de kritiske

perioder. Der er kun tegninger fra midsommer og jævndøgn. Det ville være oplagt at medtage
diagrammer for vintersolhverv.
Ved midsommer er skyggen om eftermiddagen indtegnet kl. 17.00, mens den tilsvarende ved
jævndøgn er indtegnet kl. 16.00. Hvis man ikke er opmærksom på dette, vil man måske tro, at
skyggen flytter sig mindre end tilfældet i virkeligheden er.
Ved vintersolhverv – 22/12 – er solen gået ned både kl. 17 og 16, så der ligger hele området i skygge.
Det, som er interessant for vurdering af skyggen fra hotellet, er, hvordan skyggen fra den nye
tilbygning rammer boligerne Åtoften 81-88 i årets løb. I vores lejlighed vil tilbygningen på hotellet
give skygge på altanen midt på eftermiddagen i månederne marts-april-maj.
Lokalplanmaterialet burde rumme eksempler på de reelle skygge-gener, hvis det skal tjene til
vejledning af såvel byrådet som borgerne om konsekvenserne af en evt. vedtagelse.
Meningen med lokalplaner
Meningen med lokalplaner er at angive rammer for, hvordan et givet område må benyttes.
Byggehøjder, bebyggelsesprocenter, tilladte anvendelser, krav til udformning af forskellige ting i
området, krav om friarealer osv.
Alle disse ting skal blandt andet beskrives, så der er en vis forudsigelighed af, hvordan området kan
udvikle sig over tid. Det skal blandt andet sikre virksomheder, at de fortsat kan blive i området, selv
om andre måske er kede af den støj og den trafik, virksomheden genererer.
Der skal normalt tungtvejende argumenter til, hvis en lokalplan skal ændres.
Vi har købt vores lejlighed blandt andet efter at have studeret lokalplanen. Det var vigtigt for os med
en god, vestvendt altan med lidt udsigt.
Og her er så spørgsmålet: Er det vigtigere, at Hotel Niels Juel – som har kendt lokalplanen, da hotellet
blev bygget og derfor vidst at den næppe tillod senere udbygning – får lov til at bygge mere og
højere, frem for at vi – og sandsynligvis en række andre beboere i området – får glæde af den
forudsigelighed, som den hidtidige lokalplan burde sikre os?
Vi håber, at byrådet i første omgang vil få udarbejdet nogle retvisende skitser af skyggen fra
tilbygningen, og at beslutningen vedr. lokalplanforslaget udsættes, til en sådan foreligger.
Desuden håber vi, at man vil kigge på parkeringsproblematikken igen – man kunne f.eks. foretage
optællinger, når hoteldriften igen bliver normal, så beslutningen om antallet af parkeringspladser pr.
værelse bliver baseret på viden og ikke på fornemmelser.
Med venlig hilsen,
Ulla Harne & Per Grunnet
Åhavnen 86, 4600 Køge
Tlf. 40 24 68 00
Mail: pergrunnet@hotmail.com
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Medunderskriverne af dette brev har følgende ændringsforslag til
lokalplanforslaget:
1. Højden på byggeriet må ikke overstige de 12,5 meter, som allerede er
godkendt i lokalplan 3-41. En bygningshøjde på 15 meter vil reducere
lysindfald i og udsigt fra vores boliger i en grad, som vi finder
uacceptabel.
2. Vi mener, at antallet af parkeringspladser skal sættes til 0,75 pr.
værelse som minimum. Vi oplever allerede med hotellets nuværende kapacitet,
at parkeringspladsen er for trang ved nogle arrangementer, hvilket medfører
parkeringsproblemer for områdets beboere. Det problem vil forventeligt
blive større med en øget hotelkapacitet kombineret med færre til
rådighedværende pladser.
Med venlig hilsen
Ruth Vejgaard
Åhavnen 81
Lene og Bjørn Rem
Åhavnen 83
Addy Jepsen
Åhavnen 85
Ingrid og Knud Sørensen
Åhavnen 87
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Teknik- og Miljøforvaltningen
Køge Kommune
Vedlagt fremsendes hermed brev af d.d. Ejerforeningen Åhavnen II's indsigelse mod forslag til lokalplan
1092 vedr. Hotel Niels Juel fremlagt i offentlig høring af Køge Kommune den 26. november 2020.
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Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Ejerforeningen Åhavnen II
(Åhavnen 37-50 og 55-88)

Du kan med fordel orientere dig på vores hjemmeside (aahavnen2.dk), hvor du vil kunne få svar på mange spørgsmål.

2

Ejerforeningen Åhavnen II
14. januar 2021
Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge

Ejerforeningen Åhavnen ll’s indsigelse mod forslag til lokalplan 1092
vedr. Hotel Niels Juel
Indledningsvist skal Ejerforeningen Åhavnen ll udtrykke sin undren over, at de nærmeste beboere
til Hotel Niels Juel i Åhavnen II ikke er blevet hørt i forbindelse med den forudgående høring af 16.
juni 2020 af ny lokalplan for udvidelse af Hotel Niels Juel.
Udvidelsen af Lokalplanforslag 1092 har til formål at ændre den eksisterende lokalplan, så der kan
opføres en tilbygning til Hotel Niels Juel, der blandt andet indeholder yderligere 50 værelser til
hotellet.
For at den påtænkte tilbygning kan opføres, skal lokalplanforslaget lovliggøre:
1.
2.
3.
4.

En forøgelse af byggeprocenten fra 77% til 85%
En forøgelse af den tilladte byggehøjde fra 12,5 til 15,0 meter
En reduktion af kravet om parkeringspladser på hotellets område fra 1 til 0,5 pr. værelse
En udvidet dispensation for at bygge tæt på Tangmosebækken

For de nærmeste naboer i Åhavnen ll vil gennemførelse af lokalplanforslaget medføre:
5.
6.
7.
8.

Markant forøget skygge i haver og på vestvendte altaner i boligerne Åhavnen 81-88
Markant forringet udsigt mod vest fra boligerne Åhavnen 81-88
Forventning om forøget pres på de offentlige P-pladser tæt på Åhavnen
Øget aktivitet på Hotel Niels Juel i forbindelse med fester, konfirmationer, bryllupper, runde fødselsdage, firmafester og -konferencer mv.

Ad 1:
En forøgelse af byggeprocenten fra 77% til 85% er en stigning på over 10%. Det betyder, at den
kommende samlede hotelbygning vil fremstå markant mere massivt med reduktion af udsigten for
hotellets naboer. I betragtning af, at området i den nugældende eksisterende lokalplan er udlagt
som bevaringsområde, bør der foreligge en god og saglig argumentation for, at forøgelsen ikke har
betydning for, at området ændrer karakter. Af lokalplanforslagets tekst fremgår det ikke, at en
sådan argumentation findes.

Ad 2:
Den planlagte tilbygning bliver 2,5 meter højere end den eksisterende hotelbygning. Det betyder,
at naboernes udsigt til andet end hotellet bliver reduceret væsentligt. For de boliger, der ligger øst
for hotellet vil det desuden betyde, at hotellets skygge med den tiltænkte nye tilbygning når 20%
længere ud, end det hidtil har været tilfældet.
Lokalplanforslaget rummer nogle skyggediagrammer, der viser hotellets skygge ved midsommer
og jævndøgn på hver tre forskellige tidspunkter. Disse er imidlertid langt fra fyldestgørende – dels
er der ingen tegning af situationen, når skyggerne er lange – dvs. ved vintersolhverv og tættere på
solnedgang, hvor skyggeproblemerne vil være mest mærkbare – og dels er eftermiddagsdiagrammerne tegnet på forskellige tidspunkter – eftermiddage kl. 16 (jævndøgn) og kl. 17 (midsommer).
I bedste fald er skyggediagrammerne ukomplette. Det må være en betingelse for en seriøs behandling af lokalplanforslaget, at det suppleres med en fyldestgørende tegning af skyggeforholdene, hvor skyggen af tilbygningen er tegnet med.
Ad 3:
Ifølge lokalplanforslaget er der risiko for, at der vil stå ubenyttede P-pladser hen på hotellets område, hvis man fastholder, at der skal være 1 P-plads pr. hotelværelse. Begrundelsen herfor er, at
hotellet ligger så tæt på Køge Station, at efterspørgslen på P-pladser til hotellets gæster vil være
begrænset.
Det er argumentet for, at man ifølge forslaget mener, at 0,5 P-plads pr. værelse vil være tilstrækkeligt.
Dette forekommer at være en omvendt følgeslutning, hvor behovet er udregnet efter, hvad der
reelt vil være plads til, når tilbygningen er realiseret.
For det første er det allerede i dag meget få af Niels Juels gæster, som ankommer til hotellet med
tog og det er ikke påvist, at det vil ændre sig med udbygningen.
For det andet er det vores observation, at langt hovedparten af Niels Juels hotelgæster ankommer
med busser, som sætter gæsterne af ved hovedindgangen fra Toldbodvej og dermed blokerer for
trafikken på en af Køges mest trafikbelastede ind- og udfaldsveje. I øvrigt skal bemærkes, at hovedparten af busserne har udenlandske chauffører, som har vanskeligt ved at orientere sig om indog udkørselsforholdene omkring hotellet. Disse problemer vil med kun 0,5 P-plads pr. værelse blive forstærket væsentligt.
For det tredje har vi beboere i Åhavnen II ofte konstateret, at hotellets P-plads har været helt eller
næsten fyldt med parkerede biler. Samtidig er vejene tæt på hotellet meget ofte fyldt op med parkerede biler fra hotellets gæster. Med op til dobbelt så mange gæster som hidtil vil 0,5 P-plads pr.
værelse være helt utilstrækkelig.
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Ad 4:
Det forekommer besynderligt og dybt bekymrende, at man med åbne øjne vil vedtage en lokalplan, der – for at intentionerne med den kan gennemføres – kræver en dispensation. Meningen
med lovgivning og krav til nybygning må vel være, at man som udgangspunkt overholder eksisterende regler. Og lokalplanen kan åbenbart ikke lovligt give mulighed for at bygge som planlagt.
Hvad er argumenterne for, at den nugældende lokalplans retningslinjer nu ikke skal være gældende.
Ad 5 & 6:
De i punkt 2 angivne gener med yderligere skygge i haver og altaner samt reduceret fri udsigt
rammer især beboerne i Åhavnen 81-88.
For disse boliger er der tale om en markant forringelse i forhold til, hvad de var sikret af den eksisterende lokalplan. Det kan undre, at de pågældende ikke er blevet hørt direkte i forbindelse med,
at kommunens forvaltning har arbejdet med lokalplanforslaget. Eller at man alternativt havde informeret Åhavnens Ejerforening om planerne, bl.a. ved at gøre opmærksom på det borgermøde,
der blev afholdt om lokalplanforslaget torsdag 7. januar.
Ad 7:
Allerede med de nuværende P-forhold for hotellets gæster har der været situationer, hvor beboerne i Åhavnen har oplevet, at udefra kommende har parkeret på deres private P-pladser foran
boligerne.
Der har også været dage, hvor de offentlige pladser nær bebyggelsen – Vester Havnevej og Carlsensvej – har været optaget, så f.eks. gæster til Åhavnen ikke har kunnet finde pladser i nærheden.
Dette vil blive et større problem, hvis man beslutter at reducere antallet af P-pladser til hotellet til
det planlagte – 0,5 P-plads pr. hotelværelse.
Ad 8:
En evt. udbygning af Hotel Niels Juel vil også omfatte en udvidelse af hotellets konference- og selskabslokaliteter. Allerede i dag påvirker disse aktiviteter betydeligt lokalområdet, idet der ofte er
støj fra høj musik mv. fra festarrangementer til sent på natten mest udpræget i weekenderne,
men også jævnligt på hverdage. Også dette taler imod en markant udvidelse af Hotel Niels Juel
med hotellets beliggenhed midt i et boligområde.
Samlet skal vi bemærke, at forslaget til justeret lokalplan ikke efter Åhavnen II’s ejerforeningen
opfattelse tager hensyn til at rammeområde 3C13 er udpeget som bevaringsområde og at en lokalplan skal indeholde nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ejerforeningen Åhavnen II
(Åhavnen 37-50 og 55-88)
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Indsigelse mod forslag til lokalplan 1092 vedr. Hotel Niels Juel
Jeg skal hermed udtrykke min undren over, at jeg som nærmeste nabo til Hotel Niels Juel ikke er
blevet hørt i forbindelse med den forudgående høring af 16. juni 2020 af ny lokalplan for udvidelse
af Hotel Niels Juel.
Udvidelsen af Lokalplanforslag 1092 har til formål at ændre den eksisterende lokalplan, så der kan
opføres en tilbygning til Hotel Niels Juel, der blandt andet indeholder yderligere 50 værelser til
hotellet.
For at den påtænkte tilbygning kan opføres, skal lokalplanforslaget lovliggøre:
1. En forøgelse af byggeprocenten fra 77 til 85 pct.
2. En reduktion af kravet om parkeringspladser på hotellets område fra 1 til 0,5 pr. værelse
3. En udvidet dispensation for at bygge tæt på Tangmosebækken
For mig vil gennemførelse af lokalplanforslaget medføre:
4. Forventning om forøget pres på de offentlige P-pladser tæt på min bolig i Åhavnen
Ad 1:
En forøgelse af byggeprocenten fra 77 pct. til 85 pct. er en stigning på over 10 pct.. Det betyder, at
den kommende samlede hotelbygning vil fremstå markant mere massivt i området. I betragtning
af, at området i den nugældende eksisterende lokalplan er udlagt som bevaringsområde, bør der
foreligge en god og saglig argumentation for, at forøgelsen ikke har betydning for, at området ændrer karakter. Af lokalplanforslagets tekst fremgår det ikke, at en sådan argumentation findes.
Ad 2:
Ifølge lokalplanforslaget er der risiko for, at der vil stå ubenyttede P-pladser hen på hotellets område, hvis man fastholder, at der skal være 1 P-plads pr. hotelværelse. Begrundelsen herfor er, at
hotellet ligger så tæt på Køge Station, at efterspørgslen på P-pladser til hotellets gæster vil være
begrænset. Det er argumentet for, at man ifølge forslaget mener, at 0,5 P-plads pr. værelse vil
være tilstrækkeligt.

Dette forekommer at være en omvendt følgeslutning, hvor behovet er udregnet efter, hvad der
reelt vil være plads til, når tilbygningen er realiseret.
For det første er det allerede i dag meget få af Niels Juels gæster, som ankommer til hotellet med
tog og det er ikke påvist, at det vil ændre sig med udbygningen.
For det andet har jeg bemærket, at hovedparten af Niels Juels hotelgæster ankommer med busser, som sætter gæsterne af ved hovedindgangen fra Toldbodvej. Dette blokerer for trafikken på
en af Køges mest trafikbelastede ind- og udfaldsveje. Hovedparten af busserne har udenlandske
chauffører, som har vanskeligt ved at orientere sig om ind- og udkørselsforholdene omkring hotellet. Disse problemer vil med kun 0,5 P-plads pr. værelse blive forstærket væsentligt.
For det tredje har jeg ofte observeret, at hotellets P-plads har været helt eller næsten fyldt med
parkerede biler. Samtidig er vejene tæt på hotellet meget ofte fyldt op med parkerede. Med op til
dobbelt så mange gæster som hidtil mener jeg, at 0,5 P-plads pr. værelse være helt utilstrækkelig.
Ad 3:
Det er bekymrende, at man med åbne øjne vil vedtage en lokalplan, der – for at intentionerne
med den kan gennemføres – kræver en dispensation. Meningen med lovgivning og krav til nybygning må vel være, at man som udgangspunkt overholder eksisterende regler. Og lokalplanen kan
åbenbart ikke lovligt give mulighed for at bygge som planlagt. Hvad er argumenterne for, at den
nugældende lokalplans retningslinjer nu ikke skal være gældende?
Ad 4:
Der er ofte dage, hvor de offentlige P-pladser nær bebyggelsen – Vestre Havnevej og Carlsensvej –
har været optagede, så det har været vanskeligt at finde P-pladser i nærheden.
Dette vil blive et større problem, hvis man beslutter at reducere antallet af P-pladser til hotellet til
det planlagte – 0,5 P-plads pr. hotelværelse.
En evt. udbygning af Hotel Niels Juel vil også omfatte en udvidelse af hotellets konference- og selskabslokaliteter. Dette vil også påvirke P-situationen i området.

Endelig kan det bemærkes, at forslaget til justeret lokalplan ikke efter min opfattelse tager hensyn
til, at rammeområde 3C13 er udpeget som bevaringsområde og at en lokalplan skal indeholde
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.

Med venlig hilsen

Aase Møller
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Indsigelse mod forslag til lokalplan 1092 vedr. Hotel Niels Juel
Indledningsvist skal vi udtrykke vores undren over, at de nærmeste beboere til Hotel Niels Juel i
Åhavnen II ikke er blevet hørt i forbindelse med den forudgående høring af 16. juni 2020 af ny lokalplan for udvidelse af Hotel Niels Juel.
Udvidelsen af Lokalplanforslag 1092 har til formål at ændre den eksisterende lokalplan, så der kan
opføres en tilbygning til Hotel Niels Juel, der blandt andet indeholder yderligere 50 værelser til
hotellet.
For at den påtænkte tilbygning kan opføres, skal lokalplanforslaget lovliggøre:
1.
2.
3.
4.

En forøgelse af byggeprocenten fra 77% til 85%
En forøgelse af den tilladte byggehøjde fra 12,5 til 15,0 meter
En reduktion af kravet om parkeringspladser på hotellets område fra 1 til 0,5 pr. værelse
En udvidet dispensation for at bygge tæt på Tangmosebækken

For os Åhavnen 82 vil gennemførelse af lokalplanforslaget medføre:
5.
6.
7.
8.

Markant forøget skygge i haver og på vestvendte altaner i boligerne Åhavnen 81-88
Markant forringet udsigt mod vest fra boligerne Åhavnen 81-88
Forventning om forøget pres på de offentlige P-pladser tæt på Åhavnen
Øget aktivitet på Hotel Niels Juel i forbindelse med fester, konfirmationer, bryllupper, runde fødselsdage, firmafester og -konferencer mv.

Ad 1:
En forøgelse af byggeprocenten fra 77% til 85% er en stigning på over 10%. Det betyder, at den
kommende samlede hotelbygning vil fremstå markant mere massivt med reduktion af udsigten for
hotellets naboer. I betragtning af, at området i den nugældende eksisterende lokalplan er udlagt
som bevaringsområde, bør der foreligge en god og saglig argumentation for, at forøgelsen ikke har
betydning for, at området ændrer karakter. Af lokalplanforslagets tekst fremgår det ikke, at en
sådan argumentation findes.

Ad 2:
Den planlagte tilbygning bliver 2,5 meter højere end den eksisterende hotelbygning. Det betyder,
at naboernes udsigt til andet end hotellet bliver reduceret væsentligt. For de boliger, der ligger øst
for hotellet vil det desuden betyde, at hotellets skygge med den tiltænkte nye tilbygning når 20%
længere ud, end det hidtil har været tilfældet.
Lokalplanforslaget rummer nogle skyggediagrammer, der viser hotellets skygge ved midsommer
og jævndøgn på hver tre forskellige tidspunkter. Disse er imidlertid langt fra fyldestgørende – dels
er der ingen tegning af situationen, når skyggerne er lange – dvs. ved vintersolhverv og tættere på
solnedgang, hvor skyggeproblemerne vil være mest mærkbare – og dels er eftermiddagsdiagrammerne tegnet på forskellige tidspunkter – eftermiddage kl. 16 (jævndøgn) og kl. 17 (midsommer).
I bedste fald er skyggediagrammerne ukomplette. Det må være en betingelse for en seriøs behandling af lokalplanforslaget, at det suppleres med en fyldestgørende tegning af skyggeforholdene, hvor skyggen af tilbygningen er tegnet med.
Ad 3:
Ifølge lokalplanforslaget er der risiko for, at der vil stå ubenyttede P-pladser hen på hotellets område, hvis man fastholder, at der skal være 1 P-plads pr. hotelværelse. Begrundelsen herfor er, at
hotellet ligger så tæt på Køge Station, at efterspørgslen på P-pladser til hotellets gæster vil være
begrænset.
Det er argumentet for, at man ifølge forslaget mener, at 0,5 P-plads pr. værelse vil være tilstrækkeligt.
Dette forekommer at være en omvendt følgeslutning, hvor behovet er udregnet efter, hvad der
reelt vil være plads til, når tilbygningen er realiseret.
For det første er det allerede i dag meget få af Niels Juels gæster, som ankommer til hotellet med
tog og det er ikke påvist, at det vil ændre sig med udbygningen.
For det andet er det vores observation, at langt hovedparten af Niels Juels hotelgæster ankommer
med busser, som sætter gæsterne af ved hovedindgangen fra Toldbodvej og dermed blokerer for
trafikken på en af Køges mest trafikbelastede ind- og udfaldsveje. I øvrigt skal bemærkes, at hovedparten af busserne har udenlandske chauffører, som har vanskeligt ved at orientere sig om indog udkørselsforholdene omkring hotellet. Disse problemer vil med kun 0,5 P-plads pr. værelse blive forstærket væsentligt.
For det tredje har vi ofte konstateret, at hotellets P-plads har været helt eller næsten fyldt med
parkerede biler. Samtidig er vejene tæt på hotellet meget ofte fyldt op med parkerede biler fra
hotellets gæster. Med op til dobbelt så mange gæster som hidtil vil 0,5 P-plads pr. værelse være
helt utilstrækkelig.
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Ad 4:
Det forekommer besynderligt og dybt bekymrende, at man med åbne øjne vil vedtage en lokalplan, der – for at intentionerne med den kan gennemføres – kræver en dispensation. Meningen
med lovgivning og krav til nybygning må vel være, at man som udgangspunkt overholder eksisterende regler. Og lokalplanen kan åbenbart ikke lovligt give mulighed for at bygge som planlagt.
Hvad er argumenterne for, at den nugældende lokalplans retningslinjer nu ikke skal være gældende.
Ad 5 & 6:
De i punkt 2 angivne gener med yderligere skygge i haver og altaner samt reduceret fri udsigt
rammer især os beboere i Åhavnen 80-88.
For disse boliger er der tale om en markant forringelse i forhold til, hvad de var sikret af den eksisterende lokalplan. Det kan undre, at vi ikke er blevet hørt direkte i forbindelse med, at kommunens forvaltning har arbejdet med lokalplanforslaget. Eller at man alternativt havde informeret
Åhavnens Ejerforening om planerne, bl.a. ved at gøre opmærksom på det borgermøde, der blev
afholdt om lokalplanforslaget torsdag 7. januar.
Ad 7:
Allerede med de nuværende P-forhold for hotellets gæster har der været situationer, hvor vi har
oplevet, at udefra kommende har parkeret på deres private P-pladser foran boligerne.
Der har også været dage, hvor de offentlige P-pladser nær bebyggelsen – Vestre Havnevej og Carlsensvej – har været optaget, så f.eks. vores gæster ikke har kunnet finde pladser i nærheden.
Dette vil blive et større problem, hvis man beslutter at reducere antallet af P-pladser til hotellet til
det planlagte – 0,5 P-plads pr. hotelværelse.
Ad 8:
En evt. udbygning af Hotel Niels Juel vil også omfatte en udvidelse af hotellets konference- og selskabslokaliteter. Allerede i dag påvirker disse aktiviteter betydeligt lokalområdet, idet der ofte er
støj fra høj musik mv. fra festarrangementer til sent på natten mest udpræget i weekenderne,
men også jævnligt på hverdage. Også dette taler imod en markant udvidelse af Hotel Niels Juel
med hotellets beliggenhed midt i et boligområde.
Samlet skal vi bemærke, at forslaget til justeret lokalplan ikke efter vores opfattelse tager hensyn
til, at rammeområde 3C13 er udpeget som bevaringsområde og at en lokalplan skal indeholde
nærmere bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
Med venlig hilsen
Margit Broge og Jan Hendeliowitz
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Med venlig hilsen
Carina Marker
Åhavnen 84
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Carina Marker
Åhavnen 84
4600 Køge
Tlf. 21622233
Mail: carina.marker@live.dk
Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge
20. januar 2021
Indsigelse mod forslag til lokalplan 1092 vedr. Hotel Niels Juel
Indledningsvist skal jeg udtrykke min undren over, at de nærmeste beboere til Hotel Niels Juel i Åhavnen
II ikke er blevet hørt i forbindelse med den forudgående høring af 16. juni 2020 af ny lokalplan for udvidelse
af Hotel Niels Juel.
Udvidelsen af Lokalplanforslag 1092 har til formål at ændre den eksisterende lokalplan, så der kan opføres
en tilbygning til Hotel Niels Juel, der blandt andet indeholder yderligere 50 værelser til hotellet.
For at den påtænkte tilbygning kan opføres, skal lokalplanforslaget lovliggøre:

1.
2.
3.
4.

En forøgelse af byggeprocenten fra 77% til 85%
En forøgelse af den tilladte byggehøjde fra 12,5 til 15,0 meter
En reduktion af kravet om parkeringspladser på hotellets område fra 1 til 0,5 pr. værelse
En udvidet dispensation for at bygge tæt på Tangmosebækken

For de nærmeste naboer i Åhavnen II vil gennemførelse af lokalplanforslaget medføre:
1.
2.
3.
4.

Markant forøget skygge i haver og på vestvendte altaner i boligerne Åhavnen 81-88
Markant forringet udsigt mod vest fra boligerne Åhavnen 81-88
Forventning om forøget pres på de offentlige P-pladser tæt på Åhavnen
Øget aktivitet på Hotel Niels Juel i forbindelse med fester, konfirmationer, bryllupper, runde
fødselsdage, firmafester og -konferencer mv.

Ad 1:
En forøgelse af byggeprocenten fra 77% til 85% er en stigning på over 10%. Det betyder, at den
kommende samlede hotelbygning vil fremstå markant mere massivt med reduktion af udsigten for
hotellets naboer. I betragtning af, at området i den nugældende eksisterende lokalplan er udlagt som
bevaringsområde, bør der foreligge en god og saglig argumentation for, at forøgelsen ikke har betydning
for, at området æ ndrer karakter. Af lokalplanforslagets tekst fremgår det ikke, at en sådan
argumentation findes.
Ad 2:
Den planlagte tilbygning bliver 2,5 meter højere end den eksisterende hotelbygning. Det betyder, at
naboernes udsigt til andet end hotellet bliver reduceret væsentligt. For de boliger, der ligger øst for hotellet
vil det desuden betyde, at hotellets skygge med den tiltænkte nye tilbygning når 20% længere ud, end det
hidtil har været tilfældet.
Lokalplanforslaget rummer nogle skyggediagrammer, der viser hotellets skygge ved midsommer og
jævndøgn på hver tre forskellige tidspunkter. Disse er imidlertid langt fra fyldestgørende – dels er der

ingen tegning af situationen, når skyggerne er lange – dvs. ved vintersolhverv og tættere på solnedgang,
hvor skyggeproblemerne vil være mest mærkbare – og dels er eftermiddagsdiagrammerne tegnet
på forskellige tidspunkter – eftermiddage kl. 16 (jævndøgn) og kl. 17 (midsommer).
I bedste fald er skyggediagrammerne ukomplette. Det må være en betingelse for en seriøs behandling af lokalplanforslaget, at det suppleres med en fyldestgørende tegning af skyggeforholdene, hvor
skyggen af tilbygningen er tegnet med.
Ad 3:
Ifølge lokalplanforslaget er der risiko for, at der vil stå ubenyttede P-pladser hen på hotellets område, hvis
man fastholder, at der skal være 1 P-plads pr. hotelværelse. Begrundelsen herfor er, at hotellet ligger så tæt
på Køge Station, at efterspørgslen på P-pladser til hotellets gæster vil være begrænset.
Det er argumentet for, at man ifølge forslaget mener, at 0,5 P-plads pr. værelse vil være tilstrækkeligt.
Dette forekommer at være en omvendt følgeslutning, hvor behovet er udregnet efter, hvad der reelt vil
være plads til, når tilbygningen er realiseret.
For det første er det allerede i dag meget få af Niels Juels gæster, som ankommer til hotellet med tog og det
er ikke påvist, at det vil ændre sig med udbygningen.
For det andet er det vores observation, at langt hovedparten af Niels Juels hotelgæster ankommer med
busser, som sætter gæsterne af ved hovedindgangen fra Toldbodvej og dermed blokerer for trafikken på en
af Køges mest trafikbelastede ind- og udfaldsveje. I øvrigt skal bemærkes, at hovedparten af busserne
har udenlandske chauffører, som har vanskeligt ved at orientere sig om ind- og udkørselsforholdene
omkring hotellet. Disse problemer vil med kun 0,5 P-plads pr. værelse blive forstærket væsentligt.
For det tredje har vi ofte konstateret, at hotellets P-plads har været helt eller næsten fyldt med
parkerede biler. Samtidig er vejene tæt på hotellet meget ofte fyldt op med parkerede biler fra
hotellets gæster. Med op til dobbelt så mange gæster som hidtil vil 0,5 P-plads pr. værelse være helt
utilstrækkelig.
Ad 4:
Det forekommer besynderligt og dybt bekymrende, at man med åbne øjne vil vedtage en lokalplan, der
– for at intentionerne med den kan gennemføres – kræver en dispensation. Meningen med lovgivning og
krav til nybygning må vel være, at man som udgangspunkt overholder eksisterende regler. Og lokalplanen
kan åbenbart ikke lovligt give mulighed for at bygge som planlagt. Hvad er argumenterne for, at den
nugældende lokalplans retningslinjer nu ikke skal være gældende.
Ad 5 & 6:
De i punkt 2 angivne gener med yderligere skygge i haver og altaner samt reduceret fri udsigt rammer
især os beboere i Åhavnen 80-88.
For disse boliger er der tale om en markant forringelse i forhold til, hvad de var sikret af den eksisterende
lokalplan. Det kan undre, at vi ikke er blevet hørt direkte i forbindelse med, at kommunens forvaltning har
arbejdet med lokalplanforslaget. Eller at man alternativt havde informeret Åhavnens Ejerforening om
planerne, bl.a. ved at gøre opmærksom på det borgermøde, der blev afholdt om lokalplanforslaget
torsdag 7. januar.
Ad 7:
Allerede med de nuværende P-forhold for hotellets gæster har der været situationer, hvor vi har oplevet, at
udefra kommende har parkeret på deres private P-pladser foran boligerne.

Der har også været dage, hvor de offentlige P-pladser nær bebyggelsen – Vestre Havnevej og Carlsensvej –
har været optaget, så f.eks. vores gæster ikke har kunnet finde pladser i nærheden.
Dette vil blive et større problem, hvis man beslutter at reducere antallet af P-pladser til hotellet til det
planlagte – 0,5 P-plads pr. hotelværelse.
Ad 8:
En evt. udbygning af Hotel Niels Juel vil også omfatte en udvidelse af hotellets konference- og selskabslokaliteter. Allerede i dag påvirker disse aktiviteter betydeligt lokalområdet, idet der ofte er støj fra
høj musik mv. fra festarrangementer til sent på natten mest udpraeget i weekenderne, men også
jævnligt på hverdage. Også dette taler imod en markant udvidelse af Hotel Niels Juel med hotellets
beliggenhed midt i et boligområde.
Samlet skal vi bemærke, at forslaget til justeret lokalplan ikke efter vores opfattelse tager hensyn til, at
rammeområde 3C13 er udpeget som bevaringsområde og at en lokalplan skal indeholde nærmere
bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
Med venlig hilsen
Carina Marker
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INDSIGELSE VEDRØRENDE KØGE KOMMUNES LOKALPLANFORSLAG 1092.
Indledningsvis skal vi fra Åhavnen 88 udtrykke vores undren over, at vi må konstatere, at de
nærmeste beboere til Hotel Niels Juel ikke er blevet hørt i forbindelse med den
1

forudgående høring af 16. juni 2020 af ny lokalplan for udvidelse af Hotel Niels Juel,
ligesom det undrer, at det ikke var tilkendegivet i lokalpressen, at der var digitalt
borgermøde den 7. januar 2021, hvilket nok kan forudses ville have medført flere
deltagere.
Udvidelsen af Lokalplanforslag 1092 har til formål af ændre den eksisterende lokalplan, så
der skabes mulighed for en udvidelse af hotellet, der blandt andet skal indeholde yderligere
49 værelser.
For at den påtænkte tilbygning kan opføres, skal lokalplanforslaget lovligøre:
1. En udvidelse af byggeprocenten fra 77 til 85%
2. En forøgelse af den tilladte byggehøjde fra 12,5 til 15,0 meter
3. En reduktion af kravet om parkeringspladser på hotellets område fra 1 til 0,5
pr.værelse
4. 4 En udvidet dispensation for at bygge for tæt på Tangmosebækken.
For de nærmeste naboer i Åhavnen vil en eventue gennemførelse af lokalplanforslaget
medføre:
5. Markant forøget skygge i både haver og på altaner særlig i boligerne Åhavnen 81-88
6. Markant forringet udsigt mod vest fra samme boliger
7. Forventning om forøget pres på de offentlige P-pladser i nærområdet.
Ad 1:
En forøgelse af byggeprocenten fra 77 til 85% er en stigning på næsten 10%, hvilket vil
betyde, at den samlede hotelbygning vil fremstå noget mere markant og massiv med en
væsentlig nedsættelse af udsigten for hotellets naboer. Taget i betragtning at området i
den nugældende eksisterende lokalplan er udlagt som bevaringsområde, bør der foreligge
en god og saglig argumentation for, at en forøgelse ikke har betydning for, at området
ændrer karakter. Det fremgår ikke af lokalplanens tekst, at en sådan argumentation findes.
Ad 2:
Den planlagte tilbygning bliver 2,5 meter højere end den eksisterende hotelbygning. Det
betyder, både vores og naboernes udsigt til andet end hotellet bliver væsentligt reduceret.
For de boliger der ligger øst for hotellet vil det generelt betyde, at hotellets skygge med
den tiltænkte nye tilbygning vil nå 20% længere ud, end det hidtil har været tilfælde.
Lokalplanforslaget indeholder nogle skyggediagrammer, der viser hotellets skygge i den
periode, hvor solen står højest på himlen og på flere forskellige tidspunkter. Disse
diagrammer er dog langt fra fyldestgørende – dels er der ikke nogle diagrammer over når
skyggerne er lange, ligesom der ikke er diagrammer for hverken forår eller efterår, hvor det
kan tænkes, at ulempen er størst.
Det kan derfor konstateres, at diagrammerne er ukomplette og mere misvisende end
retvisende. Det må være en betingelse for en seriøs behandling af lokalplanforslaget, at det
viste materiale er fyldestgørende i alle henseende.
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Ad 3:
Af lokalplanforslaget fremgår, at en nedsættelse af P-pladser fra 1 til ½ pr. værelse kan ske
dels for at undgå, at der står ledige P-pladser og fordi hotellet ligger tæt på stationen. Disse
argumenter har ikke hold i virkeligheden, da vi som nærmeste nabo meget ofte kan
konstatere, at hele P-arealet er fyldt, og at den påtænkte tilbygning placeres på det sted,
hvor der stort set altid i sommerhalvåret holder 2 og ofte 3 busser – hvor bliver der mon nu
plads til dem ??? - Endvidere ses der aldrig gående fra stationen til hotellet.
Ad 4:
Det forekommer også besynderligt og dybt bekymrende, at man med åbne øjne vil vedtage
en lokalplan, der for at intentionerne med den kan gennemføres, kræver en dispensation.
Meningen med lovgivningen og krav til nybygning må vel være, at man som udgangspunkt
overholder de eksisterende regler, og lokalplanforslaget kan åbenbart ikke lovligt give
mulighed for det påtænkte byggeri. Hvad er argumentet for at den gældende lokalplans
retningslinjer nu ikke skal være gældende.
Som flyttet til kommunen i 2017 er det med undren, at man blot med et pennestrøg vil
ændre vores forudsætninger fog 6or valg af henholdsvis kommune og sted, som jo blev
valgt efter de daværende lokalplaner.
Ad 5 og 6:
De i 2 angivne gener med yderligere skygge i haverne og på altanerne samt reduceret fri
udsigt og ikke mindst ændring af lyset, da man vel ikke kan bygge op i lyset (himlen) uden
at gøre jorden mørkere, rammer især os i 1 række til hotellet. For os er der tale om en
markant forringelse i forhold til, hvad vi er sikret i den nuværende lokalplan. Det er derfor i
den forbindelse højst besynderligt, at vi ikke er hørt i forbindelse med, at kommunens
forvaltning har arbejdet med lokalplanforslaget, eller at man alternativt havde underrettet
vores ejerforening.
Ad 7:
Allerede med de nuværende P-forhold ved hotellet har der jævnligt været situationer, hvor
vi i Åhavnen har været generet af hotelgæster, der i deres søgen efter P-plads har
gennemkørt henholdsvis Carlsensvej, Vestre Havnevej og vores private boligveje, idet
hotellets pladser har været optaget. Det indebærer, at vores beboerlicens værdi til
parkerings nedsættes, da pladserne ofte er optaget, ligesom der ikke er plads, når vi får
gæster – det kan ikke være meningen. Med den påtænkte nedsættelse af P-pladser
forudser vi, at de beskrevne situationer bliver hyppigere, ligesom erfaringer fra andre
politikredse viser, at kørende ikke ser noget problem i at parkere selv på nummererede Ppladser, som vores er.
En sidste ting vedrørende det trafikale er, at vores lokalområde vel i forvejen må betegnes
som værende rigeligt belastet rent trafikmæssigt. Dels kan strækningen Tolbodvej og
Strandvejen vel betragtes som værende en af de mest befærdede strækninger i Køge, med
en decideret myldretid både morgen og aften. Det forhold ændrer sig jo ikke, tvært i mod
stiger trafikken i takt med at byggeriet på Søndre Strand skrider frem, og folk er begyndt at
flytte ind.
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Dette skal med i vurderingen, da de manglende P-pladser kan give anledning til, at
busserne, hvis pladser er taget af bygningen, måske nu ser sig nødsaget til af aflæsse og
optage passagerer ud for hotellets hovedindgang, hvilket i sig selv vil være ulovligt, da
Tolbodvej er forsynet med fuldt optrukne spærrelinjer, ligesom det vil være meget uheldigt
for de øvrige trafikanter bl.a med en farlig uoverskuelig udkørsel fra Vestre Havnevej.
Med venlig hilsen
Norma Frederiksen og Mogens Sommer,
Åhavnen 88,
25786735.

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware.
www.avast.com
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Køge 18. januar 2021

Køge Kommune, Teknik og miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge
Indsigelser og ændringsforslag til Lokalplan 1092 for udvidelse af Hotel Niels Juel
I forhold til Lokalplan 1092 for udvidelse af Hotel Niels Juel (Køge Kommune) har to af de nærmeste naboer
(med privat beboelse) Strandvejen 30 og Strandvejen 32, begge 4600 Køge følgende bemærkninger:

1) I forhold til § 1 og skitse side 5:
Med denne udvidelse af lokalplanen som der lægges op til i Lokalplan 1092 indstilles der til, at den
nye værelsesfløj skal blive liggende som vist på tegningen for at genere os naboer mindst muligt.
Tilføjelse til § 1: Den nye tilbygning på 3,5 etager må udelukkende indrettes som værelsesfløj.
Begrundelse: Ved denne udvidelse til eksisterende lokalplan med en ekstra etage på den nye
værelsesfløj og dermed en potentiel udvidelse af hotellet til 100 værelser, som opnås ved en 15 m
høj bygning som vist på tegningen, indstiller beboerne til, at dette for al fremtid er den højeste
bebyggelseshøjde på matriklen. Derudover, at der ikke i fremtiden kan ske flere bebyggelsesmæssige
udvidelser mod Strandvejen (syd) og/eller mod banen (vest) for at sikre en rimelig afstand til privat
beboelse.
Ændring til tegning: Det er observeret, at der på skitsen er tegnet forslag med udvendige altaner på
den nye værelesesfløj. Der indstilles til, at den nye værelesesfløj ikke har udvendige altaner, men
skal følge udseendet på hotellets eksisterende fløj, og dermed overholde rammen om, at det indre
havneområde er udpeget som bevaringsværdigt område i Køge Kommuneplan 2017.
Begrundelse: Som de tætteste private beboere til Hotel Niels Juel, vil det virke klart forstyrrende og
generede for privatlivet fred, hvis hotellets gæster kan tage siddende ophold udendørs i op til 3. sals
højde med direkte udsigt til vores huse og haver. Der indstilles derfor meget klart til, at der ikke må
være eller senere hen bygges altaner på den nye værelsesfløj, og som tidligere skrevet, at fløjen skal
følge arkitekturen på den eksisternede del af hotellet.
2) I forhold til § 5 pkt. 1: Kørende adgang fra Strandvejen.
Trafikafviklingen ned af den lille del af Strandvejen foran vores huse er i dag allerede en trafikprop
med biler og store busser til og fra hotellet med en meget snæver passage til de parkerede biler langs
vejen - samtidigt med, at der er en meget skævt vinklet indkørsel for trafikken ind til området.
Forslag: Da der ofte er et stort trafikalt pres for at komme både ind og ud fra området
Toldbodvej/Strandvejen/Marievej gennem den meget smalle indkørsel, bør Køge Kommune som en
helheds betragtning af lokalplanen anvende muligheden for, at etablere en rundkørsel ved
Toldbodvej, Strandvejen og Carlsensvej, hvis muligt. I dette forslag henstilles endvidere til, at
parkering i hotellets side af Strandvejen op mod bommene til banen, gøres forbudt – holder der biler
i begge sider af vejen, er det umuligt for andre biler og/eller busser at komme ind til hotellet. En
alternativ mulighed kunne være, at hotellet får egen indkørsel ud til Toldbodvej og hotellets trafik
dermed ikke skal igennem ved Strandvejen/Marievej.

Begrundelse: Med forventet øget bil- og bustrafik ind til og ud fra hotellet – når hotellet bliver større
og får flere gæster – er Køge Kommune nødt til at tænke på afviklingen af trafikken på
Strandvejen/Marievej op til Toldbodvej, så gæster og beboere oplever en fornuftig trafikafvikling.
3) I forhold til § 5 pkt. 2: Antallet af parkeringspladser reduceres fra mindst 1 p-plads pr. værelse i den
nuværende lokalplan til en samlet kapacitet på ca. 65 P-pladser til de kommende 100 værelser i det
nye oplæg.
Forslag: Beboerne indstiller til, at Køge Kommune reservere 2 P-pladser pr. matrikel til henholdsvis
Strandvejen 30 og Strandvejen 32, således at der på asfalten og ved skiltning er markeret ”privat
parkering”. Disse P-pladser etableres langs kantstenen ud for hver matrikel sådan at vi altid har en
parkeringsplads, når vi kommer hjem, uanset hvordan hotellet er booket og uanset hvordan gæster
til såvel overnatning som til arrangementer vælger at lade sig transportere til hotellet. Endvidere
foreslås det, at hotellet skal have mulighed for at leje/købe op til 35 P-pladser (evt. mere) af det
parkeringsanlæg som ligger på den anden side af åen på Toldbodvej, dette ejes af Køge Kommune.
Der kunne laves en lignende løsning som den der findes i Hugo’s gård – med en bom og kæder, så
hotellet har råderet over disse P-pladser og dermed kan henvise gæster til denne parkering, når
parkeringspladsen rundt om selve hotelbygningen er fyldt. Her ville der også være betydeligt bedre
adgangsforhold for turistbusserne. Køge Kommune er nødt til, at være medvirkende til at sørge for
ordentlige adgangs- og parkeringsforhold omkring hotellet, hvis udvidelsen af hotellet skal blive en
succes for alle involverede parter - også naboerne.
Begrundelse: Det er meget kritisk for os som de nærmeste naboer, at der under konferencer – events
– fuldt booket hotel – festlige lejligheder m.m. vil være en signifikant øget risiko for at der ikke er Ppladser nok og derfor skubber overskydende køretøjer ud af hotellets parkering og ud på offentlig
vej - her er Strandvejen langs vores huse temmelig sikkert den mulighed der vil blive benyttet - hvor
skal disse biler ellers holde?
4) Manglende løsning af helhedsindtrykket omkring hotellet
Beboerne savner, at Køge Kommune i denne lokalplan indtænker en forskønnelse af
helhedsindtrykket rundt om hotellet. Vi har boet på Strandvejen i 20 år - der har aldrig været en
forskønnelse/renovering af skæve fortove eller beskæring/fældning af vejtræer der skubber
fortorvet op. Op mod banen er der ikke lavet et eneste tiltag til, at gøre det pænt eller evt. sætte en
skraldspand op for at undgå folk smider deres affald på gaden eller ved/i Tangmosebækken. Når nu
der investeres i at få flere overnattende gæster til Køge, så bør Køge Kommune samtidig færdiggøre
arbejdet rundt om hotellet, så der ser pænt og ordentligt ud på Strandvejen.

Med venlig hilsen
Sten Schildknecht Nielsen
Strandvejen 32
4600 Køge
Mail: baadmand@gmail.com
Mobil: 30 25 21 37
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Mette Hjelm & René Lykke Holst
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4600 Køge
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Mobil: Mette 40 30 42 23 og René 21 66 20 30
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Videresendt til Byg & Plan.
Karinlise Larsen
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Hej
Med reference til forslag til lokalplan 1092, har vi følgende indsigelser:
1) Der er allerede idag problemer med parkering. Ved en udvidelse vil dette problem naturligvis øges
2) Der er i forvejen støj- og lugtgener fra køkken, som også må forventes at øges ved øget aktivitet
3) Der er støjgener fra gæster ved udendørs rygeområde/gård som ligeledes må forventes at tiltage.
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4) Der er støjgener fra affaldshåndtering (glas container?) om aftenen. Øget aktivitet vil forøge dette.
5) En udbygning - især i 15 meters højde - vil skæmme udsigten (skyline) og arkitektonisk vil det ikke passe ind i de
omkringliggende villakvarter og åbassin.
6) Er der tænkt på arealer til vandafledning (byggeprocenten bliver høj).
7) Hvis man ønsker flere hotelpladser i KØGE centrum virker det mere naturligt at udvide Comwell og finde
alternative anvendelsesmuligheder for Hotel Niels Juul som f.eks ældreboliger.
MVH
Nina & Michael Christensen
Åvænget 29
4600 Køge
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