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Redegørelse
Lokalplan 1098
Værket ved Regnemark

Lokalplanens formål
Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af et nyt vandværk med
blødgøringsanlæg ved Regnemarkværket som erstatning for eksisterende vandværk samme sted.
Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til teknisk anlæg til offentlige formål i form vandværk, og at ny vandværksbebyggelse kan opføres med en bygningshøjde op til 18,5
meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bygningsudformning, materialevalg og placering af ny bebyggelse af hensyn til de
landskabelige og naturmæssige påvirkninger i området.
Det er desuden lokalplanens formål at sikre offentlig passage af
området via eksisterende stiforløb etableret gennem området og
natursti langs Køge Å, samt fastsætte bestemmelser om materialevalg og arkitektur for eksisterende boliger i lokalplanområdet.
Lokalplanens baggrund
Forsyningsselskabet HOFOR Vand København A/S ønsker at opføre et nyt vandværk med blødgøringsanlæg og dertilhørende nye
drifts- og anlægsbygninger, da det nuværende vandværk ikke længere er tidssvarende.
Værket ved Regnemark udgør ét af HOFORs syv regionale vandværker, hvorfra der produceres vand til Københavns Kommune og
18 andre kommuner i Hovedstadsområdet. Vandværket er opført
i 1964, og er Danmarks største vandværk med en årlig drikkevandsproduktion på ca. 14 mio. m3 pr. år fordelt fra 11 kildepladser. Vandværket er af ældre dato og står over for at skulle skiftes
ud med et nyt moderne vandværk med centralt blødgøringsanlæg.
Værket producerer godt 20 % af HOFORs drikkevand og er af
fundamental betydning for forsyningssikkerheden i HOFORs forsyningsområder samt de tilstødende forsyningsområder, der aftager
vand eller baserer sin forsyningssikkerhed på leverancer fra
HOFOR. Værket ved Regnemark er dermed helt central for vandforsyningen.
Af hensyn til opretholdelsen af forsyningssikkerheden samt backupforsyning for andre forsyningsselskaber skal det nye vandværk
opføres og idriftsættes, mens det eksisterende værk er i funktion.
Det kommende vandværk skal have en behandlingskapacitet på
ca. 15 mio. m3 pr. år.
HOFOR forventer, at værket skal stå færdigt i 2025, hvor det skal
levere blødere vand til forbrugerne i København og omegnskommunerne.
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Illustration 3
Volumen af vandværksbygninger

Illustration af volumen af ny vandværksbebygelse set fra syd.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er på ca. 36 ha beliggende mellem Regnemark,
Lille Dalby og Bjæverskov. HOFOR ejer og anvender størstedelen
af ormådet til vandværk og tilhørende tekniske anlæg. De øvrige
matrikler er private boliger i lokalplanområdet der omsluttes af
HOFOR’s matrikel og vandværksaktiviteter.
Lokalplanområdet er næsten omsluttet af vandløb, med undtagelse
af ca. 200 m i nordøst. Køge Å slynger sig og afgrænser området
mod øst, syd og vest. Et mindre vandløb afgrænser området mod
nord, og løber sammen med Køge Å umiddelbart vest for lokalplanområdet.
Landskabet omkring projektområdet er domineret af landbrug,
men der findes også større sammenhængende skovområder som
Kimmerslev Hessel mod vest, og Ravneshave samt Skulkerup Skov
mod øst.
Ca. 350 m syd for værket ligger Vestmotorvejen og jernbanen, der
forbinder København med Fyn og Jylland. Mod øst, på modsatte
side af Køge Å, ligger Skovbo Jagtforening og skydebane.
Der er mindre bevoksninger i den nordlige del af lokalplanområdet,
og i den sydlige del langs Køge Å og vestmotorvejen. Skovarealerne afskærmer området visuelt fra nord og syd.

Eksisterende forhold
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I lokalplanområdet er der flere åbne arealer med græs og eng, og
det er mod nord karakteriseret som overdrev. I områdets østlige
del ligger græsarealer med tidligere anvendelse som slambede. I
et af slambedene er etableret solceller. Mellem solceller og nuværende driftsbygning er en ca. 60 meter høj antenne.
Central er der to større græsarealer der afgrænses af vandværkets
bebyggelse mod øst og vest. Under det ene græsareal er vandværkets underjordisk tanksystem. Det andet centrale græsareal har
tidligere rummet en større vandværksbebyggelse til behandling af
overfladevand. På dette areal påtænkes nyt vandværk opført.
Det eksiterende vandværk omfatter en hovedvandværksbygning
og sekundære driftsbygninger med et samlet etageareal på ca.
5.500 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 5 %. Bygningerne er opført i starten af 1960’erne i gule teglsten med sorte
tage med lav hældning og bebyggelseshøjden er op til 8,5 meter.
Området indeholder desuden en række procesanlæg i terræn bl.a.
en rentvandstank på ca. 6.500 m2 samt tekniske arealer til skyllevandsbassiner, sedimentationsbassiner og minirenseanlæg.
I den sydlige del af lokalplanområdet ligger seks private boliger i
tre dobbelthuse på række. Ejendommene har tidligere været tjenesteboliger til vandværket. Det er gulstensbygninger i én etage med
kælder og med helvalmet tag med røde tagsten.

Illustration 1
Facadeeksempel

Der er vejadgang til området fra vejene Regnemarkværket i syd
og Lille Dalbyvej i nord. Den primære trafik til vandværket og områdets boliger er fra den sydlige adgangsvej. Der er spærret med
bomme for gennemkørende biltraffik gennem området.
Der er flere offentligt tilgængelige stier i området. Køge Åstien
passerer øst-vest gennem den nordlige del af området. Centralt i
området er der etableret privat grussti til den nord-sydlige traffik
af gående og cyklister, og der er en mindre trampesti langs bredden af Køge Å.

FACADE ØST

FACADE VEST
Illustration af eksempel på ny bebyggelse med en rytmisk opbrygning af facader og med enkelte bygningsdele med højdeforskel.

Illustration 2
Materialeeksempler
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen sikrer, at området kan anvendes til tekniske anlæg og
forsyningsanlæg til offentlige formål i form af vandværk samt eksisterende boligformål.
Lokalplanen inddeler lokalplanområdet i to delområder til henholdsvis vandværksformål med tilhørende bygningsanlæg og tekniske installationer mv. og til boligformål omfattende en eksisterende
tæt-lav boligbebyggelse i området.
En modernisering af vandværket medfører et behov for en vandværksbygning på op til 18.500 m2 og sekundære driftsbygninger
på ca. 750 m2. Der udlægges to byggefelter i delområdet til vandværk til opførelsen af ny bebyggelse til hhv. ny vandværksbygning
og til nye driftsbygninger.
Vandværksbygninger
Byggefelt A omfatter et areal på ca. 28.200 m2 beliggende vest for
den interne arbejdsvej Regnemarkværket. Byggefeltet er udlagt
med en beliggenhed på maksimalt 68 meter fra matrikel 38h, der
ligger syd for byggefeltet. Denne beliggenhed er fastsat for at sikre
afstand nord for byggefeltet til de beskyttede naturtyper. I byggefelt A kan etableres ny vandværksbebyggelse med en bygningshøjde op til 18,5 meter. Størstedelen af ny vandværksbygning opføres
med en bygningshøjde op til 15,5 meter. En del af bygningen er
op til 18,5 meter høj for at give plads til blødgøringsanlæg. Derfor
fastsætter lokalplanen en maksimal bygningshøjde på 18,5 meter
inden for byggefeltet til vandværket. I den vestlige del af byggefeltet er den maksimale tilladte bygningshøjde fastsat til 14,5 meter
for at undgå skyggepåvirkning af mosen beliggende nord for byggefeltet.
Hovedparten af den nye vandværksbygning opføres som en langstrakt bygning med fladt tag og påtænkes opmuret i gulbrune
teglsten i et moderne formsprog. Lokalplanen fastsætter bestemmelser med krav om en rytmisk opdeling af facaderne, for at bryde
bygningen ned i skala. Dette kan bl.a. være ved vinduespartier,
som giver mulighed for at se ind på vandværksanlægget.
Byggefelt B omfatter et areal på ca. 4000 m2 beliggende på den
østlige side af vejen Regnemarkværket. I byggelfeltet kan etabelres nye driftsbygninger med en bygningshøjde op til 8,5 meter. De
nuværende landskabs- og naturinteresser inden for planområdet er
prioriteret i forhold til byggefelternes placering og udbredelse.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bl.a. facadematerialer og
bebyggelsens ydre fremtoning, belysning og skiltning som sikrer,
at vandværket får arkitektonisk kvalitet der er indpasset til omgivelserne. Lokalplanen fastsætter, at ny bebyggelse udføres i lys
gule, el. grålige tegl i blank mur, træ i træets naturlige farve eller
facadeplader i samme lys gulde eller grålige farveskala. Lokalplanen sikrer at farve og materialevalg for ny bebyggelse patinerer
naturligt til omgivelserne såvel som tilpasses til den eksisterende
vandværksbebyggelse, der først nedrives efter ibrugtagning af det
nyt vandværk. Lokalplanen muliggør, at bæredygtige aspekter som
f.eks. træbeklædning, genbrugstegl, solceller eller grønne tage,
kan indtænkes i ny bebyggelse.
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Illustration 2
Materialeeksempler

GENBRUGSTEGL

ALUMINIUM

VARMEBEHANDLET TRÆ

FIBERCEMENT

Illustration af lys gul el. grålig farveskala og materialer der kan anvendes
på facader af ny bebyggelse i lokalplanområdet.

Boliger
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om materialevalg og arkitektur for den eksisterende boligbebyggelse i lokalplanområdet
der sikrer bebyggelsens bevaringsværdige karakter som tidligere
tjenesteboliger til vandværket. Lokalplanen fastsætter at beboelsesbebyggelsen opretholdes med helvalmet tage dækket af røde
uglaserede tegl.
Der fastholdes eksisterende vejadgange til lokalplanområdet fra
vejene Regnemarkværket og Lille Dalbyvej. Den offentlige passage
af området bevares via fastholdelse af det eksisterende stisystem
gennem området, så besøgende kan færdes i området og langs
Køge Å. Lokalplanen muliggør, at der må opsættes hegn omkring
særlige risikoområder op til 2,0 meters højde samt derudover øvrig
hegning med trådhegn op til maksimalt 1,0 meters højde.
Lokalplanområdet ligger i landzone, og fastholdes i landzone. Lokalplanen indeholder bonusvirkning jf. Planlovens § 15 stk. 4, og
erstatter de nødvendige landzonetilladelser efter Planlovens § 35
stk. 1 til opførelse af bebyggelse og anlæg, som udføres i overensstemmelse med lokalplanen, og som opføres indenfor bonusvirkningsområdet som angivet på kortbilag 3.
Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Fingerplanen 2019
Lokalplanområdet er omfattet af arealreservation i Fingerplan 2019
til transportkorridor, der er en langsigtet arealreservation, som skal
sikre mulighed for, at fremtidige motorveje, baner, tekniske anlæg
mv. kan placeres i mindst mulig konflikt med bymæssig bebyggelse. Det statslige direktiv Fingerplan 2019 skal sikre, at regionens
by- og erhvervsudvikling sker i overensstemmelse med en planlagt
fingerbystruktur.
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Bolig- og Planstyrelsen har vurderet, at vandværket som forsyningsanlæg er et teknisk anlæg, og at det har en sådan betydning
for hovedstaden, at det er omfattet af arealreservationen i fingerplanen, hvorved en fremtidig udvidelse eller ombygning kan ske.
Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan 2019.
Køge Kommuneplan 2017
Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 13T01 i Kommuneplan 2017 for hvilke, der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:
13T01
Navn:			Regnemark Vandværk
Anvendelse:		
Teknisk anlæg
Specifik anvendelse: Forsyningsanlæg, offentlige formål som
			vandværk medtilhørende boliger.
B% 			
50% for forsyningsanlæg
			
30% for offentlige formål
Højde: 			
8,5 m.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et vandværk med en
bygningshøjde op til 18,5 meter, hvilket ikke kan lade sig gøre indenfor de gældende kommuneplanramme i kommuneplan 2017.
Forslag til kommuneplan 2021 er under behandling. Ny kommuneplan er udarbjedet med en ændring af rammen, således at der
i rammeområde 13T01 fremover gives mulighed for at opføre bebyggelse med en højde op til 18,5 meter.
Det er en forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse, at
Kommuneplan 2021 vedtages endeligt.
Lokalplanen ligger i et område, der i Kommuneplanen er udpeget
til økologisk forbindelse. Den økologiske forbindelse følger Køge
Å og er primært betinget af vandløbet samt nærliggende naturarealer, herunder beskyttede naturtyper og fredskovsarealer.
De konkrete planer om opførelse af nye bygninger vurderes ikke
at medføre en påvirkning af vandløbet samt øvrige nærliggende
naturarealer, hvorfor at funktionen som økologisk forbindelse vurderes at være opretholdt.
Lokalplanen ligger i et område, der i Kommuneplanen er udpeget
med geologisk bevaringsværdi, der relaterer sig til Køge Ås og
landskabets karakter. De konkrete planer vurderes ikke at sløre
eller udviske landskabets karakter og form, hvorfor at den geologiske bevaringsværdi ikke påvirkes.
Der er i kommuneplanen udpeget lavbundsarealer indenfor lokalplanområdet østlige del og langs Køge Å. Lokalplanen sikrer, at
bebyggelse ikke etableres på lavbundsarealer der kan genoprettes,
og at lavbundsarealer inden for lokalplanområdet ikke overgår til
formål, der kan komme i modstrid med skabelsen af vådområder.
Lokalplanområdet ligger med tilstødende bevaringsværdigt landskab mod øst og vest – Køge Ås-egnen. Inden for lokalplanområdet er det kun en mindre del i nord og langs Køge Å, der er
udpeget som bevaringsværdigt landskab. Der er generelt tilstræbt
størst mulig offentlig tilgængelighed ved bl.a. bestemmelser om
stiudlæg i lokalplanen, for at sikre forbindelser i lokalplanområdet
og på tværs af det samlede bevaringsværdige landskab.
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Lokalplan
Lokalplanområdet er ikke tidligere lokalplanlagt.
Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone.
Bonusvirkning
Lokalplanen indeholder bonusvirkning jf. Planlovens § 15 stk. 4, og
erstatter de nødvendige landzonetilladelser efter Planlovens § 35
stk. 1 til opførelse af bebyggelse og anlæg, som udføres i overensstemmelse med lokalplanen. Lokalplanen er udformet sådan, at
bonusvirkningen alene omfatter fremtidige anvendelser, anlæg og
bebyggelse indenfor det fastlagte bonusvirkningsområde, som angivet på kortbilag 3.
Bonusvirkningsområdet afgrænses af å-beskyttelseslinjen, beskyttede naturtyper og fredskovsarealer i lokalplanområdet. Etableringen af fremtidige anvendelser, anlæg og bebyggelse, uden for
bonusvirkningsområdet og hvor der ikke er optaget bestemmelser
i lokalplanen, kræver landzonetilladelse.
Lokalplanens forhold til habitatdirektivet
Bilag IV
Lokalplanområdet er beliggende i et fokusområde for en række
bilag IV arter, hhv. markfirben, flagermus, springfrø og pigsmerling. Myndighederne må ikke gennemføre planlægning eller give
tilladelse til projekter, der kan skade bilag IV-arters yngle- og rasteområder.
Lokalplanområdet er udpeget som fokusområde for Markfirben
med særligt fokus langs Køge ås og den opgravede del af åsen.
Ny bebyggelse etableres derfor ikke i områder inden for lokalplanområdet, hvor levesteder for markfirben vurderes at kunne være.
Lokalplanområdet er udpeget som fokusområde for flagermus.
Ny bebyggelse sker på eksisterende græsareal. Der vil ikke blive
fjernet gamle træer eller bebyggelse, der kan være levesteder for
flagermus.
Lokalplanområdet er udpeget som fokusområde for springfrø.
Ny bebyggelse skal foregå med god afstand til eksisterende vådområder.
Der er registreret pigsmerling i Køge Å. Pigsmerling er både en
bilag IV beskyttet art og udgør samtidigt en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Af HOFORs væsentlighedsvurdering fremgår, at den nuværende drift af Værket ved Regnemark ikke påvirker pigsmerling væsentligt. Da de kommende
udledninger generelt er på niveau med de nuværende vurderes det
derfor, at den kommende drift heller ikke vil påvirke pigsmerling
væsentligt.
Natura 2000
Køge Å er udpeget som natura 2000 område. Inden for natura
2000 området må der ikke ske planlægning eller gives tilladelser,
dispensationer eller godkendelser efter plan-, natur- eller miljølovgivningen, hvis dette kan forringe de naturtyper og arter, områderne er udpeget for. Det samme gælder for planer og aktiviteter
uden for selve området, som kan påvirke naturtyper og/eller arter
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inden i det beskyttede område. Planforslag, som i sig selv eller i
forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelses-område væsentligt, skal konsekvensvurderes.
Etablering af nyt vandværk med centralt blødgøringsanlæg medfører, at der i anlæg-, indkørsel- og drift af vandværket, vil udledes
procesvand til Køge Å. HOFOR har fået udarbejdet væsentlighedsvurdering for påvirkningen på Køge Å, hvor det konkluderes, at der
under anlæg, indkøring og drift af et nyt vandværk ved Regnemark
ikke vil forekomme påvirkninger der vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-området og dettes udpegningsgrundlag samt at det ikke vil medføre skade på bestandene af
bilag IV-arter i eller ved Køge Å og at den økologiske funktionalitet
for arterne opretholdes.
Realisering af lokalplanen medfører ikke, at mængden og koncentrationen af de udledte stoffer, eller de udledte vandmængder er af
en sådan størrelse, at de kan have en væsentlig negativ påvirkning
af Natura 2000-området eller bilag IV-arter i nærområdet.
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Trafik- og Miljøplan
Vandværket vil være bemandet af en til to personer. Der forventes 2-6 lastbiler om ugen til værkets daglige drift. Vogntyperne vil
være sættevognstog eller lastvogn. Lastbiler til vandværket vil anvende den primære ankomstvej fra syd. Realisering af lokalplanen
medfører ikke mærkbar forøget trafik og er ikke i strid med Trafik
og Miljøplanen.
Varmeplan
Lokalplanområdet er individuelt varmeforsynet.
Vandforsyningsplan
Lokalplan området er forsynet med vand fra Værket ved Regnemark. Etablering af nyt vandbehandlingsanlæg forudsætter tilladelse efter vandforsyningsloven.
Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er udpeget som nitratfølsomt indvindingsopland (NFI).
For at minimere risikoen for grundvandsforurening fastsætter lokalplanen bestemmelse om, at der ikke må anvendes bly, kobber
og zink i bygningers inddækning, tagrender og facader.
Køge Kommune vurderer, at der ikke skal gennemføres redegørelse for kommunens grundvandsinteresser fordi rammeområdets
afgrænsning og anvendelse ikke ændres.
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsopland til to af HOFORs kildepladser, Almsgård Kildeplads på den nordlige del af matrikel 38a, samt Ravneshave Kildeplads, som ligger øst for rammeområdet, med boringer langs Køge Å.
Inden for rammeområdet er der desuden udpeget boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) til Almsgård Kildeplads. Arealer omfattet
af BNBO begrænser sig til den nordligste del af lokalplanområdet,
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hvor der er fredsskov og § 3 naturtyper. Ny bebyggelse kan etableres i byggefelterne, der ligger uden for det boringsnære beskyttelsesområde.
Regn- og Spildevandsplan
Lokalplanområdet er i medfør med spildevandsplanen separatkloakeret i fællesprivat kloakområde. Spildevand fra vandværket og de
seks boliger ledes til eksisterende privat minirenseanlæg med udløb til Køge Å. Udledning af processpildevand fra det nye vandværk
forudsætter spildevandstilladelse som tager hensyn til vandkvalitet
og den hydraliske påvirkning på vandmiljøet.
Afledning af overfladevand til drænsystemer eller Køge Å kræver
udledningstilladelse fra Køge Kommune, hvori der kan forventes
krav til forsinkelse. Forsinkelse af regnvand kan ske ved regnvandsbassin og brug af grønne tage, permeabel belægning og
lokal nedsivning på terræn. Etablering af regnvandsbassin i lokalplanområdet kræver landzonetilladelse.
Forsinkelse og nedsivning af overfladevand skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i Regn- og Spildevandsplan 20212026.
Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Museumsloven
Hvis bygherre i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder finder
spor af fortidsminder, skal arbejdet ifølge museumslovens §27
standses, hvis det berører fortidsmindet, og fortidsmindet skal
straks anmeldes til Museum Sydøstdanmark.
Der er ikke på forhånd kendskab til arkæologiske interesser i området, men Museum Sydøstdanmark Museum vurderer, at der på
baggrund af de mange arkæologiske fund nær området og arealets
specielle topografi kan være sandsynlighed for at påtræffe væsentlige fortidsminder, og det derfor forud for anlægsarbejdet anbefales at tage kontakt til Museum Sydøstdanmark med henblik på
anmodning om udtalelse i forhold til museumslovens §25 eller en
arkæologisk forundersøgelse.
Naturbeskyttelsesloven
Indenfor lokalplanområdet ligger vandløb, mose, sø og overdrev,
der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttede naturtyper ligger imidlertid udenfor de planlagte byggefelter
og lokalplanens bonusvirkningsområde. Der etableres ikke ny bebyggelse eller befæstelse inden for arealer der er §3 beskyttede,
og lokalplanen sikrer med bestemmelse afstand mellem ny bebyggelse og §3 beskyttet naturområder for at undgå skyggepåvirkning
fra ny bebyggelse. Køge Kommune vurderer, at ny vandværksbebyggelse ikke vil påvirke §3 beskyttede naturtyper negativt.
Der er §3 beskyttet sø beliggende i den vestlige del af lokalplanområdet langs Køge Å. Søen er oprindeligt anlagt som et procesanlæg, og har tidligere været anvendt som samlesø og forsinkelsesbassin for vandværkets processer. Skylleprocesserne ved
idriftsættelse af nyt vandværk kan indebære et behov for, at der
etableres et nyt forsinkelsesbassin indenfor lokalplanområdet til
håndtering af vandet fra skylleprocesserne ved idriftsættelse af
det nye vandværk. Det kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis den §3 beskyttede sø midlertidigt igen skal anvendes
som forsinkelsesbassin.
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Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje, der sikrer skovene som landskabselementer med indbyrdes visuelle sammenhænge. En del af skovarealerne er fredskov.
Lokalplanens bonusvirkning giver samtidig dispensation fra skovbygelinjen i forbindelse med nyt byggeri og nye anlæg der er i
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og ligger inden
for bonusvirkningsområdet som angivet på kortbilag 3.
En del af lokalplanområdet er omfattet af en å-beskyttelselinje.
Inden for denne beskyttelseszone kræver placering af bebyggelse
dispensation.
Jordforureningsloven
Der er registreret jordforurening på vidensniveau 1 for et delareal
i lokalplanområdet. Arealet omfatter nuværende maskinbygning
i byggefelt B. Arealet kan bruges som hidtil. Der skal søges tilladelse ved flytning af jord, bygge- og anlægsarbejder og ændring i
anvendelsen af det kortlagte areal.
Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på
en forurening, skal arbejdet standses ifølge § 71 i lov om forurenet
jord. Forureningen skal anmeldes til Køge Kommune, og arbejdet
må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget
stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet.
Miljøvurdering
Lokalplan 1098 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.

Juni

December

0900

1600

1900
Skyggediagram for påvirkning på
omgivelserne i hhv. sommer og
vinterhalvåret.

0900

1200
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Bestemmelser
Lokalplan 1098
Værket ved Regnemark

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

1.1
Lokalplanens formål er, at
• give mulighed for opførelsen af et nyt vandværk på ejendommen Regnemarkværket 13, og sikre at bygningsudformning,
materialevalg og placering af ny bebyggelse tilpasses til omgivelserne og under hensyntagen til den landskabelige og naturmæssige påvirkning.
• sikre offentligt tilgængelige stiforløb gennem lokalplanområdet
og langs Køge Å
• fastsætte bestemmelser om materialevalg og arkitektur for eksisterende boliger i lokalplanområde.

§ 2
Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.
nr. 38a, 38b, 38c, 38d, 38e, 38f, 38g og 38h Nr. Dalby By, Nr. Dalby samt alle parceller, der efter den 17. marts 2021 udstykkes fra
nævnte ejendomme.
2.2
Hele lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone.
2.3
Lokalplanen erstatter med bonusvirkning, jf. Planlovens § 15 stk.
4, de nødvendige landzonetilladelser efter Planlovens § 35 stk. 1 til
• etablering af nyt vandværk med tilhørende driftsbygninger indenfor de udlagte byggefelter som angivet på kortbilag 2, jf.
lokalplanens §5, og med en ydre fremtræden i overensstemmelse med lokalplanens § 6.
• opførelse af mindre bebyggelse til vandværksformål indenfor
lokalplanens bonusvirkningsområde som angivet på kortbilag
3, jf. lokalplanens §5, og med en ydre fremtræden i overensstemmelse med lokalplanens § 6.
• Bonusvirkningen gælder kun indenfor bonusvirkningsområdets
afgrænsning som angivet på kortbilag 3.
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§ 3
Områdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdet udlægges til teknisk anlæg med specifik anvendelse til forsyningsanlæg, offentlige formål, vandværk og boliger.
3.2
Lokalplanområdet er opdelt i delområderne 1 og 2, som angivet på
kortbilag 2.
Delområde 1 må kun anvendes til tekniske anlæg til offentlige
formål herunder til forsyningsanlæg og vandværk.
Delområde 2 udlægges til boligformål i form af eksisterende tætlav bebyggelse som dobbelthuse.
3.2
Der kan ikke opføres yderligere bebyggelse til boligformål i lokalplanområdet.

§4
Veje, stier og parkering

4.1
Vejadgange
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Regnemarkværket og
Lille Dalbyvej som angivet på kortbilag 2.
4.2
Stier
Der udlægges areal til interne stier med beliggenhed, som vist på
kortbilag 2.
Stierne skal sikrer offentligheden passage af området.
Stien a-a udlægges i mindst 3 meters bredde.
Stien b-b udlægges i mindst 3 meters bredde.
Naturstien c-c skal sikre den fortsatte offentlige passage af området langs Køge Å. Stien fastholdes som en trampesti.
4.3
Der kan anlægges interne veje for områdets drift.
4.4
Parkering
Delområde 1
Der skal etableres parkerings- og handicapparkeringspladser,
svarende til minimum ti parkeringspladser og én alm. handicapparkeringsplads i delområde 1.
Hver parkeringsplads skal være mindst 2,5 meter bred og 5 meter lang, og manøvrearealet ved ”90 graders” parkering skal være
mindst 7 meter. Hver almindelige handicapparkeringsplads (personbil) skal minimum være 3,5 meter bred og 5 meter lang.
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§ 5
Bebyggelsens omfang og
placering

5.1
Bebyggelsens omfang
Delområde 1
Byggefelt A
Der må opføres op til 18.500 m2 bebyggelse i byggefelt A. Heraf
må det bebyggede areal højest udgøre 14.000 m2.
Bygningshøjden må ikke overstige 15,5 m. målt fra kote 26.50.
Den sydlige del af vandværksbygningen kan for bygningsdelen til
blødgøringsanlæg opføres med en maksimal bygningshøjde op til
18,5 m, som vist åp kortbilag 3 og i overensstemmelse med principperne som angivet på illustration af eksempel på facade, side 8.
Inden for det på kortbilag 3 markerede område må bygningshøjden ikke overstige 14,5 m.
Byggefelt B
Der må opføres op til 750 m2 bebyggelse i byggefelt B. Heraf må
der bebyggede areal højest udgøre 500 m2.
Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. målt fra kote 26.50.
5.2
Bebyggelsens placering
Delområde 1
Ny bebyggelse må kun opføres i byggefelt A og B som angivet på
kortbilag 3.
Bonusvirkningsområde
Der er udlagt et bonusvirkningsområde omfattende byggefelt A og
byggefelt B samt det omkringliggende areal som angivet på kortbilag 3. Bonusvirkningsområdet er tilpasset afgræsningen for §3
beskyttet natur, fredskov og å-beskyttelseslinje.
Indenfor bonusvirkningsområdet kan der uden landzonetilladelse
opføres mindre sekundær bebyggelse med en bygningshøjde op til
2,5 meter og et grundareal op til 25 m2.

§ 6
Bebyggelsens ydre
fremtræden

6.1
Bebyggelsens udformning
Delområde 1
Byggefelt A
Vandværket skal opføres som en langstrakt bygning med fladt tag
og med rytmisk opdeling af facaderne.
Hovedparten af facaderne på vandværksbebyggelsen skal opdeles
for hver 7-11 meter, i overensstemmelse med principperne som
angivet på illustration af eksempel på facade, side 8.
6.2
Tage og facader
Delområde 1
Bebyggelsens facader skal udføres i enten lys gule eller grålige
tegl i blank mur, træ i træets naturlige farve eller facadeplader i
samme lys gule eller grålige farveskala, eller en kombination af
disse som angivet på illustration af farveskala og materialeeksempler, side 10.
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Øvrig bebyggelse
Tanke og øvrige procesanlæg kan udføres i beton.
Delområde 2
Tage på beboelsesbebyggelse opretholdes som helvalmet tag og
dækkes af røde uglaserede tegl.
Delområde 1 og 2
Da lokalplanområdet ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser, må der ikke anvendes bly, kobber og zink i bygningers inddækning, tagrender og facader.
Der må ikke anvendes nogen former for reflekterende tagmaterialer med et glanstal større end 6 som fx glaserede tegl.

§7
Ubebyggede arealer

7.1
Terrænregulering
Inden for lokalplanområdet må der ikke terrænreguleres mere end
+/- 0,5 m i forhold til naturligt terræn.
Der må dog ske nødvendig terrænregulering i forbindelse med anlæg til håndtering af regnvand og procesanlæg, samt veje og parkeringsanlæg som naturligt er tilknyttet driften af et vandværk.
7.2
Vandværkets friarealer
Delområde 1
Der må etableres regnvandsbassin i delområde 1.
Regnvandsbassiner skal ved landskabelig bearbejdning indpasses
det omkringligende terræn.
7.3
Hegn
Delområde 1
I delområde 1 må der kun etableres hegn ved følsomme og risikofyldte dele af vandværket, dvs. kildepladser, skyllevandsbassiner,
oplag, bygninger mv. Risikofyldte dele må indhegnes med hegn i
op til 2,0 meters højde. Adgangsportene til vandværket må sikres
som kollisionssikre porte.
Øvrig hegning til regulering af færdslen/trafikken i delområde 1
må kun ske ved beplantning, kampesten, stengærder eller trådhegn i op til 1,0 meters højde.
Der må ikke opsættes hegn omkring regnvandsbassiner.
Der må ikke opsættes hegn der hindrer den offentlige adgang for
gående og cyklister til stierne i området, jf. § 4.2.
Der må ikke opsættes hegn der hindrer faunaens passage på
tværs af området.
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7.3
Beplantning
Delområde 1
Ubebyggede arealer, der ikke befæstes, skal fremstå med en åben
naturpræget karakter, f.eks. med græsser og vilde blomster kombineret med grupper af træer og buske. Beplantningen skal overvejende være egnstypiske arter. Græsarealer skal holdes som eng.
7.4
Udendørs oplag
Der må ikke ske oplag uden for byggefelterne.

§8
Skiltning og belysning

8.1
Skilte
Skiltning ud over almindelig navne-, henvisnings- og husnummerskiltning må ikke finde sted.
Dog må der ved indkørselsveje til anlæg skiltets med skilt på 1m
bredde og max 1.2 over terræn.
8.2
Belysning
Udendørs belysning må kun udføres med en lyspunkthøjde på max
5 meter inden for byggefelterne. Lyskilden skal være nedadrettet
og må ikke belyse arealer uden for lokalplanområdet eller i øvrigt
være til gene for omgivelserne.
Der må ikke opsættes spots eller lignende til oplysning af facader.
8.3
Der må opsættes op til 3 flagstænger i en samlet gruppe med firmanavn og/eller logoflag i delområde 1. Der må ikke flages med
motto eller reklametekst.

§ 9
Tekniske anlæg

9.1
Delområde 1
Tekniske anlæg skal placeres på tage eller udføres som en integreret del af bebyggelsen, dvs. indeholdt i den enkelte bygnings
volumen.
Tekniske anlæg, som placeres på tage, skal placeres bag en afskærmning eller i taghuse med en højde på max. 2 meter. Den
maksimalt tilladte bygningshøjde må ikke overskrides.
Bestemmelsen gælder ikke ventillationshætter, skorstene og anlæg
til indvinding af solenergi.
9.2
Forsyningskabler må kun udføres som jordkabler.
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§ 10
Forudsætninger for
ibrugtagning

10.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret afledning
af spildevand i overensstemmelse med Køge Kommunes anvisninger.

§ 11
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 af lokalplanens delområde II 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.
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Vedtagelsespåtegning
(forslag)
Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den dd. mm
yyyy

Marie Stærke			
Peter Frost
Borgmester			Kommunaldirektør
Sign.				Sign.

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

Marie Stærke			
Peter Frost
Borgmester			Kommunaldirektør
Sign.				Sign.
Bekendtgørelse om lokalplanens vedtagelse er sket den dd. mm
yyyy fra hvilken dato planens retsvirkninger gælder.
(Vedtagelse af forslag skal ikke stå der ved endelig vedtagelse).
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