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KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 2-18
Bellingeparken
REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN
LOKALPLANENS BAGGRUND
Som
beskrevet
i Køges kommuneplan
1982-92, er det byrådets hensigt at
fremme etableringen af arbejdspladser
inden for serviceerhvervene, det vil sige kontor,
institution, undervisning
m.v. Hermed tilstræbes at bringe udbudet
af arbejdspladser til at stemme overens
med befolkningens erhvervsfordeling.
Kommuneplanen udlægger derfor forholdsvis store arealer til disse formål, nemlig de gule erhvervsområder, der forbeholdes til service og administration.
Denne lokalplan omfatter en del af det
gule erhvervsområde mellem Stensbjergvej
og Ølbyvej, hvor også det nye amtssygehus er under opførelse. Arealet, der er
på ca. 15 ha, ejes af kommunen.
Lokalplanområdet strækker sig fra det
grønne område ved
Karlemoseparken i
nordøst, til Ølbyvejen i sydvest. Mod
sydøst afgrænses området af Lykkebækvej
og mod nord-vest slutter området et
stykke fra Ellebæk, så engarealerne kan
friholdes for bebyggelse og fastholdes
som et åbent, grønt landskabsstrøg.
LOKALPLANENS FORMÅL
Det er lokalplanens hovedformål at fremme etableringen af servicearbejdspladser
i kommunen.
Lokalplanen har endvidere til formål at
skabe et attraktivt erhvervsområde med
et grønt, parkagtigt præg og med bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet. Områdets smukke beliggenhed, på kanten af
det åbne, grønne engareal omkring Ellebæk og dets centrale placering i forhold
til motorvejsnet, S-bane, centerområde
og nye boligområder understøtter dette
formål.
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Udover til mere traditionelle kontor- og
servicevirksomheder, er det hensigten at
lokalplanområdet på grund af den særlige
placering og udformning især skal henvende sig til mere erhvervsrettede servicevirksomheder eller - institutioner.
Eksempelvis kan der blive tale om virksomheder med kongres- eller kursusfaciliteter eller virksomheder med særlige
rådgivningsfunktioner i
forhold til
kommunens øvrige virksomheder samt
forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

LOKALPLANENS INDHOLD
Lokalplanområdets hovedstruktur.

at sikre at erhvervsområdet får en
smuk og karakterfuld afgrænsning ud mod
det åbne engdrag omkring Ellebæk, er der
udlagt arealer til beplantning i kanten
af området. Udover krav om beplantningsbælter i yderkanten af de enkelte erhvervsgrunde er der udlagt en bred, offentlig beplantningszone, der skal tilplantes med buske og træer i et slynget
forløb, så der opnås en åben park - eller overdrevsagtig karakter ud mod engarealet og en tættere karakter ind mod
erhvervsgrundene. (se kortbilag 4 )
For

Som det fremgår af illustrationsplanskitsen på modstående side, er det tanken, at der skal anlægges en rekreativ
sti i kanten af og igennem den offentlige beplantningszone, med forbindelse til
koloni- og nyttehaverne samt til hovedstien ved Karlemoseparken.
Beplantningen i kanten af erhvervsområdet suppleres af to tværgående beplantningsbælter, der underdeler erhvervsområdet og medvirker til at understrege
landskabets karakter. I midten af det
sydligste beplantningsbælte
udlægges
areal til offentlig stiforbindelse tværs
gennem området.
Mod Lykkebækvej, hvorfra der er adgang
til erhvervsgrundene, skal den forreste
del af grundene udformes som en åben,
grøn adgangszone. Adgangszonen skal bidrage til at give områdets virksomheder
et helhedspræg og sikre visuel kontakt
mellem Lykkebækvej og bebyggelsen. Hovedbygningen p& den enkelte ejendom skal
derfor placeres helt fremme i kanten af
adgangszonen.
Engarealerne omkring
Ellebæk

Engarealerne omkring Ellebæk er ikke omfattet af nærværende lokalplan, men der
er tanker om på længere sigt at foretage
en landskabelig bearbejdning af hele dette område, herunder af koloni- og nyttehavernes afgrænsning ud mod området.
Ved hovedstien, ved Karlemoseparken,
bliver det nødvendigt at anlægge et
regnvandsbassin, der kan optage overfladevand fra erhvervsområdet. Regnvandsbassinet vil blive udformet som en sø,
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der indgår som en naturlig del af det
rekreative ådalsområde. Mulighederne for
oprensning og renovering af åen samt eventuel retablering af åløbet på den
rørlagte strækning ud mod Ølbyvej vil
blive vurderet i forbindelse hermed.
Erhvervsområdet
( delområde 1)

For erhvervsområdet fastlægges en retningsgivende udstykningsplan, hvorefter
området kan udstykkes i 6 parceller i
hele områdets dybde. Parcellerne bliver
herved på mellem 15.000 m2 og 30.000 m2.
En yderligere opdeling af grundene vil
kun kunne ske såfremt ganske særlige
forhold taler herfor og da efter nærmere
godkendelse fra byrådet.
Lokalplanen fastlægger
anvendelsesbestemmelser i overensstemmelse med lokalplanens formål, det vil sige at området
fortrinsvis forbeholdes til servicevirksomheder og -institutioner.
Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 50 % og der må
bygges i op til 2 1/2 etager, dog med
mulighed for 3 etager for enkelte bygninger (f.eks. hovedbygningerne), efter
særlig tilladelse.
Bebyggelsen skal gives en arkitektonisk
udformning af hoj kvalitet og udearealerne skal udformes så der opnås en
grøn, parkagtig karakter i området.
Beplantningsbælterne på de enkelte grunde skal tilplantes med løvfældende træer
og buske, efter en godkendt samlet plan,
der i princippet skal være i overensstemmelse med den på kortbilag 4 viste
illustrationsplan.

Det offentlige område
( delområde 2 )

Inden for det offentlige område skal
tilplantes med løvfældende træer og buske efter en samlet plan, i princippet
som vist på kortbilag 4.
Der skal kunne anlægges stier gennem området, som vist på illustrationsplanen
kortbilag 4.
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LOKALPLANENS
NING

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆG-

Kommuneplanen

Lokalplanområdet udgør en del af kommuneplanens rammeområde 2ES2 til større
offentlige og private servicefunktioner,
fortrinsvis af regional betydning.
Lokalplanen er i overensstemmelse med
kommuneplanen.

Varmeplanlægning

Efter kommunens varmeplanlægning skal
området forsynes med naturgas.
Lokalplanen er i overensstemmelse med
denne retningslinie, idet lokalplanen
fastsætter at ny bebyggelse skal tilsluttes distributionsnettet for naturgas.

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER.
Efter byrådets endelige vedtagelse og
offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge
kommuneplanlovens § 31 kun udstykkes,
bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse
en ejendom kan fortsætte som hidtil.
kalplanen medfører heller ikke i
selv krav om etablering af de anlæg
videre, der er indeholdt i planen.

af
Losig
med

Byrådet kan meddele dispensation til
mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning
af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt
ved lokalplanen.
Mere væsentlige afgivelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
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Bellingeparken
I henhold til kommuneplanloven (lov nr.
287 af 26. juni 1975) fastsættes herved
følgende bestemmelser for det i § 2
nævnte område.
§

1 Lokalplanens formål

1.1

Hovedformålet med lokalplanen er at
fremme etableringen af servicearbejdspladser i kommunen gennem udlæg af et
nyt, centralt placeret erhvervsområde,
der forbeholdes til erhvervs- og institutionsformål.
Lokalplanen skal således sikre, at området forbeholdes til kontor- og servicevirksomheder, herunder til erhvervsrettede servicevirksomheder eller -institutioner,
såsom
virksomheder
med
kongres-, hotel- eller kursusfaciliteter, virksomheder med særlige rådgivningsfunktioner samt forsknings- eller
uddannelsesinstitutioner.
1.2
Lokalplanens formål er endvidere at sikre at erhvervsområdet får et grønt parkagtigt præg og en karakterfuld afgrænsning ud mod
de omkringliggende
landskaber samt at bebyggelsen placeres
og udformes på en sådan måde, at der
skabes et område med såvel landskabelige
som arkitektoniske kvaliteter.
§

2 Lokalplanens område
og zonestatus

2.1
Lokalplanområdet afgrænses som vist på
kortbilag 1 og omfatter en del af matr.nre. 11 a og 11 k, Ølby by, samt alle
parceller, der efter den 1. oktober 1987
udstykkes fra de nævnte ejendomme.
2.2
Området er beliggende i byzone.
2.3

Lokalplanområdet opdeles i delområde I
(erhvervs- og
institutionsformål) og
delområde II (off. formål, beplantingsbælte) som vist på kortbilag 2.
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§

3 Områdets anvendelse

Delområde 1
3.1
Området må kun anvendes til erhvervs- og
institutionsformåi.

3.2
Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til erhvervs- og institutionsformål, så som kontorvirksomhed, servicevirksomhed, herunder virksomheder med
kongres-, hotel- eller kursusfaciliteter, anden erhvervsrettet service samt
forsknings- og uddannelsesinstitutioner.
Byrådet kan tillade at der opføres eller
indrettes bebyggelse til servicevirksomheder, hvori indgår produktion, lagereller engrosvirksomhed, såfremt områdets
karakter af kontor- og institutionsområde ikke herved brydes og under forudsætning af
- at virksomhedens primære funktion er
servicepræget.
- at virksomheden ikke medfører gener i
form af tung trafik, støj-, lugt - eller
luftforurening.
3.3
Byrådet kan tillade, at der indrettes
enkelte boliger på hver ejendom, såfremt
hensynet til virksomhedens drift nødvendiggør dette.
3.4
Der må ikke etableres virksomheder hvortil der af hensyn til forebyggelse af
forurening stilles særlige afstands- eller beliggenhedskrav jvf. miljøbeskyttelseslovens kap. 9 .

Delområde II
3.5
Området må kun anvendes til offentlige
formål, nemlig beplantningsbælte. Inden
f o r området kan der udlægges arealer til
stier og til ophold af kortere varighed.
§

4 Udstykning

4.1

Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med den p& kortbilag 3
viste retningsgivende udstykningsplan.
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4.2

Erhvervs- og institutionsgrunde inden
for delområde I må kun udstykkes i hele
områdets dybde.
4.3
Byrådet kan godkende andre udstykningsformer inden for lokalplanområdet, såfremt det tjener til fremme af lokalplanens formål.
§ 5 Vej- og sti- og

parkeringsforhold

5.1
Inden for delområde I udlægges areal
til stien a-b, i en bredde af 6 m, som
vist på kortbilag 3 .
5.2
Vejadgang til delområde I, må kun ske
fra Lykkebækvej, hvortil der højst må e tableres to overkørsler for hver ejendom, placeret efter byrådets godkendelse.
5.3

Der må ikke etableres direkte gående eller kørende adgang til delområde I fra
Ølbyvej.
5.4

Langs Lykkebækvej pålægges byggelinie i
en afstand af 40 m fra vejmidte, som
vist på kortbilag 3 .
5.5
Inden for delområde I skal der på hver
enkelt ejendom udlægges parkeringsarealer i tilstrækkeligt omfang efter byrådets godkendelse. Der må kun med byrådets særlige tilladelse placeres parkeringspladser inden for den på kortbilag
3 viste adgangszone og da kun i form af
gæsteparkeringspladser og lignende. * )
se fodnote.

* ) fodnote til § 5.5:
Som udgangspunkt kan der for kontorbyggeri o.l. regnes med 1 p-plads pr. 50 m2
etageareal.
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6 Tekniske anlæg

§

6.1
Den
til
ke
med
den

på kortbilag 3 viste 6 m brede zons
regn- og spildevandsledninger må ikbebygges eller beplantes med vækster
dybtgående rodder. * ) se fodnote på
næste side.

6.2
Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet
skal tilsluttes distributionsnettet f o r
naturgas.

6.3
Ledninger, herunder el-ledninger til belysning af færdselsarealer, rnå ikke
fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler.
6.4
Belysning af parkerings-, færdsels- og
friarealer må kun udføres efter en samlet plan, der er godkendt af byrådet.
6.5

Bebyggelsen skal tilsluttes byfællesantenneanlægget.
6.6
Antennemaster og udendørs antenner må
ikke etableres inden for lokalplanområdet med mindre byrådet givet særlig tilladelse hertil.
§

7 Bebyggelsens omfang
og placering

Delområde 1
7.1
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom m& ikke overstige 50 %.

7.2

Bebyggelsen på den enkelte ejendom må
kun opføres i overensstemmelse med en af
byrådet godkendt bebyggelsesplan.

* ) fodnote til § 6.1:
Ledningstraceen vil blive sikret i særskilt deklaration, der tillige indeholder bestemmelser vedrørende ledningsejerens adgang til reparation, vedligeholdelse m.v.
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7.3
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end
2 1/2 etager og må ikke gives en højde,
der overstiger 12,5 m. En bygning eller
dele heraf kan dog efter byrådets godkendelse opføres i større højde, hvis
særlige hensyn til virksomhedens drift
eller indretning nødvendiggør dette.
Enkelte bygninger (f.eks. hovedbygninger) kan tillades opført i 3 etager og
med en bygningshøjde på indtil 15 m, efter nærmere tilladelse fra byrådet.
7.4

Bebygggelse må ikke opføres på arealet
mellem den i § 5.4 nævnte byggelinie og
Lykkebækvej. Dog kan mindre bygningsfremspring til indgangspartier o.l. opføres på arealet efter byrådets særlige
tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
7 . 5 På den enkelte ejendom skal bebyggelsen placeres således, at virksomhedens administrations- eller hovedbygning
opføres med facade eller gavl i byggelinien langs Lykkebækvej.

Delområde II
7.6

Der må ikke opføres nogen former for bebyggelse inden for området.
§

8 Bebyggelsens ydre
udformning

8.1
Skiltning og reklamering må kun finde
sted efter byrådets godkendelse i hvert
enkelt tilfælde.
8.2

Bebyggelsens arkitektoniske udformning
skal underordne sig og understrege områdets parkkarakter.
8.3

Bebyggelsens udformning, herunder valg
af farver og materialer til udvendige
bygningssider, udføres efter byrådets
særlige godkendelse, i hvert enkelt tilfælde.
§

9 Ubebyggede arealer

Delområde I
9.1

Ubebyggede arealer skal anlægges og beplantes efter en af byrådet godkendt beplantningcplan for den enkelte ejendom.
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Beplantningsplanen skal omfatte beplantning, befæstelse, hegning, belysning,
terrænregulering, parkering
samt opholdsarealer. Der vil blive lagt vægt på
at området gives et parkagtigt præg (se
kortbilag 4).
9.2
Der skal på den enkelte ejendom etableres udendørs opholdsarealer svarende til
20 % af erhvervsetagearealet og 100 % af
boligetagearealet. Opholdsarealerne må
ikke placeres mellem den i § 5.4 nævnte
byggelinie og Lykkebækvej.
9.3
Den på kortbilag 3 viste adgangszone må
ikke bebygges (dog undtaget indgangspartier o.l., som nævnt i § 7.4) og må ikke
anvendes til parkering (dog undtaget gæsteparkering o.l. jfr. § 5.5). Adgangszonen skal udformes som et åbent, grønt
forareal, der fremhæver bebyggelsen.
9.4

Hegn inden for delområde I må medmindre
andet godkendes af byrådet, kun etableres som levende hegn eller hæk. I forbindelse hermed kan etableres trådhegn
med en max. højde på 1,8 m.
Trådhegn langs skel, hvor der jfr. § 9.6
er udlagt 10 m brede beplantningsbælter,
må kun opsættes på indersiden af beplantningsbæltet.
9.5
Hegn mod Lykkebækvej må ikke etableres
mellem den i § 5 . 3 nævnte byggelinie og
Lykkebækvej, medmindre særlige forhold
taler herfor og der opnås tilladelse
hertil fra byrådet.
9.6
De på kortbilag 3 med priksignatur viste
beplantningsbælter skal beplantes, efter
en af byrådet godkendt samlet plan herfor (jfr. § 9.1). Arealerne ma ikke anvendes til gårdsplads, oplag, parkering,
opholdsareal eller lignende.
9.7
Oplag uden for bygninger og uden for
dertil indrettede, tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted.
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Delområde II
9.8
Beplantningen inden for delområde II
skal gives en åben karakter, der fremhæver engdragets karakter af overdrevslandskab. Beplantning, terrænregulering
m.v. må kun foretages efter en godkendt
beplantningsplan, i princippet som vist
på kortbilag 4.
9.9

Hegn må kun etableres som dyrehegn eller
lignende max. 1,2 m hajt, placeret efter
en af byrådet godkendt plan som nævnt i
§

§

10 Forudsætninger for

ibrugtagen af ny
bebyggelse

9.0.

10.0
else må ikke tages i
brug

før

den bebygg
i
§
.2 nævnte tilslutning til distríbutionsnettet for naturgas har fundet sted

m

10.2
Før ny bebyggelse må tages i brug skal
der være etableret det nødvendige antal
p-pladser på den enkelte ejendom som
nævnt i § 5 . 5 .
10.3
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før
de ubebyggede arealer og beplantningsbælterne er etableret i overensstemmelse
med en af byrådet godkendt beplantningsplan som nævnt i § 9.1.
VEDTAGELSESPÅTEGNING

I henhold til § 27 i l o v om kommuneplaner har Køge byråd i møde den 6 . april
1988 vedtaget foranstäende lokalplan
endeligt.

Bekendtgørelse om lokalplanens vedtagelse er sket den 27. april 1 9 8 8 , fra
hvilken dato planens retsvirkninger
gælder .
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