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Lokalplan 1041

Redegørelse
Lokalplan 1041
En rækkehusbebyggelse og udvidelse af Herfølge
Privatskole

Lokalplanens formål og baggrund
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 30 rækkehuse
på ejendommene Tessebøllevej 18 A-B samt udvidelse af Herfølge
Privatskole på ejendommen Tessebøllevej 18 C.
Byrådet ønsker at give mulighed for opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse på ejendommene Tessebøllevej 18 A-B. Ejendommene
er ejet af Køge Kommune og rummer i dag to nedlagte daginstitutioner. Institutionsbygningerne er i så dårlig forfatning, at det ikke
er hensigtsmæssigt at bevare dem.
Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen er tilpasset den omkringliggende bebyggelse og fremstår med variation i arkitekturen, frodige udearealer og grønne parkeringsarealer.
Herfølge Privatskole på ejendommen Tessebøllevej 18 C ønsker at
udvide med flere klasserum, hvilket ikke kan lade sig gøre indenfor den byggeret, der er fastlagt i den gældende lokalplan 5-03.1.
Skolen ønsker at købe en del af den ubebyggede kommunale
naboejendom med henblik på at opføre en mindre bygning med
klasserum. Ejendommen er udlagt til offentligt grønt område i den
gældende lokalplan.
Skolen anvender i dag den parkering, som er tilknyttet de nedlagte daginstitutioner på ejendommene Tessebøllevej 18 A-B. Med
opførelse af en rækkehusbebyggelse på Tessebøllevej 18 A-B bliver det derfor nødvendigt for skolen at indrette ekstra parkeringsareal. I den forbindelse ønsker skolen at købe en del af en privat
fællesvej, som i dag fungerer som adgangsvej for Herfølge Privatskole, den fremtidige rækkehusbebyggelse, samt boligbebyggelsen øst for skolen. Arealet vil ved erhvervelse få status af privat
vej og udelukkende fungere som en del af skolens ankomstareal.
Denne lokalplan giver mulighed for udvidelse af Herfølge Privatskole samt etablering af p-pladser på en del af skolens friarealer.
Lokalplanen er i strid med kommuneplanen, som udlægger ejendommene til åben-lav boligbebyggelse og offentlige institutioner i
1½ etage med en bebyggelsesprocent på 30. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 9 i forbindelse med lokalplanen.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er på ca. 2 ha og udgøres af ejendommene Tessebøllevej 18 A-C samt en del af et tilstødende rekreativt areal på
ejendommen Tessebøllevej 65.
Lokalplanområdet ligger centralt i Herfølge og afgrænses af parcelhusområder mod nord og vest, en tæt-lav boligbebyggelse mod
syd og Tessebøllevej mod øst. Syd for lokalplanområdet ligger et
større rekreativt område. Der er vejadgang til lokalplanområdet
fra Tessebøllevej via en stikvej.
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Ejendommene Tessebøllevej 18 A-B rummer foruden de to nedlagte daginstitutioner en række større træer og buske. En del af
beplantningen fungerer som afskærmning mod parcelhusene vest
for lokalplanområdet. Tre gamle træer er vurderet som sandsynlige yngle- og overvintringssteder for flagermus.
Ejendommen Tessebøllevej 18 C huser Herfølge Privatskole. Skolen består af en ældre rødstensvilla i 1½ etage og en træbeklædt,
svenskrøde pavillioner i 1 etage.
Skolen har indrettet friarealer på den østlige del af grunden, men
bruger og vedligeholder også et kommunalt ejet areal vest for skolen.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen inddeler lokalplanområdet i to delområder med mulighed for henholdsvis boligformål i form af tæt-lav bebyggelse og
offentligt formål i form af skole og skolefritidsordning.
Tæt-lav boliger
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af boliger i op til 2 etager
med en bygningshøjde på max. 8,5 m.
Lokalplanen fastsætter bestemmelse om udformning af tage som
symmetriske sadeltage samt om farver og materialer, således at
det sikres, at ny bebyggelse er tilpasset den omkringliggende bebyggelse.
Lokalplanen fastlægger byggefelter og principper for placering af
bebyggelsen, som sikrer syd- og vestvendte private haver.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om variation i tagudformning og materialer samt opdeling af bygninger med fremspring
i facader, således at bebyggelsen fremstår med en afvekslende
arkitektur og menneskelig skala. Lokalplanen fastlægger byggefelter og principper for placering af bebyggelsen, som sikrer syd- og
vestvendte private haver.
Lokalplanen fastsætter bestemmelse om beplantning af friarealer
samt om levende hegn, hvilket sikrer et frodigt område. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelse om, at parkeringsarealer
skal udføres i græsarmeringssten og opdeles af beplantede felter,
således at disse fremstår grønne.
Lokalplanen fastsætter bestemmelse om bevaring af tre gamle
træer indenfor lokalplanområdet. Træerne er vurderet som sandsynlige yngle- og overvintringssteder for flagermus.
Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelse om, at en del af den
eksisterende beplantning skal indgå som beplantning i den nye bebyggelses friarealer. Beplantningen bidrager ved sin alder og størrelse til grønne og frodige friarealer i det nye boligområde.
Zonen omkring hovedindgangen til en bolig udgør et naturligt sted
at gøre ophold. Lokalplanen fastsætter bestemmelse om indretning
af private forarealer omkring hovedindgange, som sikrer en tydelig
markering af, at forarealet er privat, så det er naturligt for beboerne at bruge og tage ejerskab til arealet. Lokalplanen fastsætter
desuden bestemmelse om, at hegn omkring forarealer ikke må
være højere en 1 m, således at hegning ikke hindrer ind- og udsyn
og en ”snak over hækken”.
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Lokalplanen fastsætter bestemmelse om, at der skal være min. 1
vindue i stueetagen i alle facader som vender mod veje. På den
måde sikres naturlig overvågning af veje og parkeringsarealer,
hvilket bidrager til en tryg bebyggelse.
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Udvidelse af skole
Lokalplanen udvider byggeretten, således at det bliver muligt for
Herfølge Privatskole at udvide med flere klasserum.
Lokalplanen udpeger et udvidet byggefelt omkring den eksisterende skolebebyggelse og muliggør desuden bebyggelse i op til 2

get

æn
Bygv

Tessebøllevej

v

ær

et

g
æn

Illustrationsskitse - eksempel på
hvordan fremtidig bebyggelse indenfor lokalplanen kan se ud.
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etager, således at der gives mulighed for opførelse af en førstesal
på skolens eksisterende pavillionbebyggelse. Byggefeltet sikrer, at
ny bebyggelse samles omkring den eksisterende bebyggelse og
ikke spredes til det rekreative areal vest for skolen.
Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om, bebyggelsens
udformning og ydre fremtræden med det formål at sikre, at nye
bygninger tilpasses den eksisterende skolebebyggelse.
Skolen anvender i dag p-pladserne på ejendommene Tessebøllevej
18 A-B. Fremadrettet bliver det nødvendigt for skolen at indrette
ekstra p-pladser på skolens egne arealer. Lokalplanen udvider det
areal indenfor, hvilket der kan etableres p-pladser, således at det
bliver muligt at etablere parkering på en del af skolens nuværende
friarealer.
Der er vejadgang til lokalplanområdet via en stikvej fra Tessebøllevej. Stikvejen har status af privat fællesvej og fungerer som
vejadgang til skolen, den fremtidige rækkehusbebyggelse, samt
boligbebyggelsen øst for skolen. Fremadrettet vil den sidste del af
stikvejen få status af privat vej og fungere som en del af skolens
parkeringsløsning.
Stiforbindelse
Der er offentlig stiadgang over lokalplanområdet til boligbebyggelsen vest for lokalplanområdet samt et større rekreativt område
syd for lokalplanområdet. Lokalplanen udlægger areal til stiforbindelser over lokalplanområdet til boligbebyggelsen vest for lokalplanområdet og det rekreative område syd for lokalplanområdet.
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen har der været ønske om etablering af en videreførelse af den offentlige stiadgang
til Bygvænget, som afgrænser lokalplanområdet i nord. Hvis der i
fremtiden viser sig mulighed for dette, kunne en sådan videreførelse etableres ved lokalplanområdets vestligste hjørne. Lokalplanens udlæg af byggefelter er ikke til hinder for dette.
Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Køge Kommuneplan 2013
Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 5B05 i Kommuneplan 2013, for hvilket der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:
5B05
Herfølge
Navn:		
Anvendelse:
Boligområde
Specifik anvendelse: Åben-lav bebyggelse
B%:			30
Etager:			1,5
Højde:			8,5
Bemærkninger:

Ny boligbebyggelse må kun opføres som
fritliggende beboelsesbygninger. Offentlige
institutioner, fællesanlæg og lignende kan
tillades indpasset i området.

Denne lokalplan giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse samt
skolebebyggelse i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på
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op til 35. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg
nr. 9 med en ændring af rammerne således, at der oprettes et nyt
rammeområde, svarende til lokalplanens afgrænsning, indenfor
hvilket der gives mulighed for anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse samt bebyggelse i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på op til 35.
Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 offentliggøres samtidig med forslag til lokalplan 1041. Vedtagelse af kommuneplantillægget er en forudsætning for vedtagelse af lokalplanen.
Lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt 20 for Herfølge
Torp, lokalplan 5-03 for Torpgården og 5-03.1 for Herfølge Privatskole, som udlægger området til henholdsvis åben-lav boligbebyggelse og offentlige formål (institutioner, grønt område og
afskærmningsbælter), offentligt grønt område samt skole og skolefritidsordning.
Opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse på ejendommene Tessebøllevej 18 A-B kan ikke lade sig gøre indenfor den gældende
lokalplanlægning, da ejendommene i lokalplanlægningen er udlagt
til åben-lav boligbebyggelse.
Udvidelse af Herfølge Privatskole er heller ikke mulig indenfor den
gældende lokalplanlægning, da byggeretten i den gældende lokalplan er opbrugt.
Byplanvedtægt 20 og lokalplan 5-03 aflyses for de dele, som ligger
indenfor lokalplan 1041. Lokalplan 5-03.1 aflyses i sin helhed ved
endelig vedtagelse af lokalplan 1041.
Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Varmeplan
Lokalplanområdet er forsynet med naturgas, men skal fremadrettet forsynes med fjernvarme.
Vandforsyningsplan
Området forsynes med vand fra Fruedal Vandværk.
Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD).
Det vurderes, at mulighederne indeholdt i denne lokalplan ikke
medfører risiko for forurening af drikevand.
Spildevandsplan
Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen. Området er
separatkloakeret.
Grundejerforening
Lokalplanen indeholder bestemmelse om etablering af en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere i lokalplanområdets delområde 1.
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Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Museumsloven
Museum Sydøstdanmark har udført en arkivalsk kontrol af lokalplanområdet jf. museumslovens § 23.
Da lokalplanområdet allerede er eller har været bebygget, vurderer museet, at der ikke umiddelbart er sandsynlighed for at støde
på jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde indenfor området.
Såfremt der alligevel ved anlægsarbejde findes spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet standes, og museet skal tilkaldes.
Naturbeskyttelsesloven
Der findes en § 3-beskyttet sø ved lokalplanområdets sydligste
grænse. Herfølge Privatskole ønsker at opføre en mindre bygning
umiddelbart nord for søen.
Da søen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 er det ikke
tilladt at ændre tilstanden i søen. Der kan derfor ikke opføres en
bygning indenfor søens afgrænsning. Ved opførelse af en ny bygning i nærheden af søen, skal det sikres, at bygningen ikke medfører f.eks. dræning af søen, eksempelvis ved opførelse af en bygning uden fundament.
Lokalplanens forhold til Habitatdirektiv
Lokalplanområdet ligger mere end 4,5 km væk fra det nærmeste
Natura 2000 område, Tryggevælde Ådal. Lokalplanen medfører ingen form for emission, der kan have direkte eller indirekte indflydelse på området eller dets udpegningsgrundlag.
Køge Kommune har ikke kendskab til yngle- eller rasteområder for
arter, som er opført på Habitatdirektivets bilag 4 indenfor lokalplanområdet. Der er dog indenfor lokalplanområdet udpeget tre
gamle træer med en vis størrelse og med hulheder i stammerne.
Der er observeret flagermus på nærliggende arealer i sommerperioden, og træerne er potentielt yngle- og overvintringssted for
flagermus.
Lokalplanen fastsætter bestemmelse om bevaring af træerne.
Jordforureningsloven
Der er ikke registreret jordforurening indenfor lokalplanområdet,
og området er ikke områdeklassificeret.
Ejer eller bruger af et areal, der ændrer anvendelsen af arealet til
boligformål skal sikre, enten at det øverste 50 centimeters jordlag
af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er
etableret en varig fast belægning.
Køge Kommunes politikker og strategier
Agenda 21
Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme en bæredygtig udvikling med fokus på værdier inden for sociale og kulturelle, økonomiske samt miljømæssige forhold. Lokalplanen understøtter:
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Lokalplanen bidrager til opfyldelse af en række mål for bæredygtighed, f.eks. ved at:
• give mulighed for opførelse af op til 30 boliger centralt i Herfølge
• sikre at boligområdet bliver grønt og frodigt, samt at indretning
af området bidrager til tryghed og naturlige møder mellem beboerne
• sikre udvidelsesmuligheder for en lokal skole
• sikre offentlig stiadgang til et større rekreativt område over lokalplanområdet
• sikre bevaring af tre store gamle træer, som er potentielt yngleog overvintringssted for flagermus
Miljøvurdering
Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 9 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 planerne forudsætter gennemførelse af en miljøvurdering.
Byrådet har besluttet, at en miljøvurdering af planerne ikke er påkrævet, da disse efter kommunens vurdering ikke danner grundlag
for anlæg, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.
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Køge Kommuneplan 2013
Forslag tillæg nr. 9
Formålet med kommuneplantillæg nr. 9 er at udvide anvendelsesmulighederne for ejendommene Tessebøllevej 18 A-C, således at
det fremover vil være muligt at planlægge for bebyggelse i op til 2
etager med en bebyggelsesprocent på op til 35, samt for tæt-lav
boligbebyggelse på ejendommene Tessebøllevej 18 A-B. Der indføres to nye rammeområder, som svarer til delområderne i lokalplan
1041.
Ejendommene Tessebøllevej 18 A-C er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde 5B05 som er udlagt til åben-lav boligbebyggelse med mulighed for indpasning af offentlige institutioner.
Indenfor rammen er der mulighed for bebyggelse i op til 1,5 etage
med en bebyggelsesprocent på max. 30.
Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 offentliggøres samtidig med forslag til lokalplan 1041. Vedtagelse af kommuneplantillægget er en forudsætning for vedtagelse af lokalplanen.
Efter endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 er området svarende til
delområde A i lokalplan 1041 omfattet af rammeområde 5B15, for
hvilket der gælder nedenstående bestemmelser:
Bestemmelser for Kommuneplanramme 5B15
Navn:		
Rækkehuse på Tessebøllevej
Anvendelse:
Boligformål
Specifik anvendelse: Tæt-lav boligbebyggelse
B%:			35
Etager:			2
Højde:			8,5
Efter endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 er området svarende til delområde B i lokalplan 1041 omfattet af rammeområde 5D06, for
hvilket der gælder nedenstående bestemmelser:
Bestemmelser for Kommuneplanramme 5D06
Herfølge Privatskole
Offentlige formål
Uddannelsesinstitution
Offentlige formål som institution, skole,
fritidsformål og lignende samt rekreativt
område
B%:			35
Etager:			2
Højde:			8,5
Navn:		
Anvendelse:
Specifik anvendelse:
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5B05

5B15

5D06
5B06

5B08
5R03

Vedtagelser
Køge Byråd vedtog tillæg nr. 9 til Køge Kommuneplan 2013 den
16. februar 2016 og lokalplan 1041 for en rækkehusbebyggelse og
udvidelse af Herfølge Privatskole.
Retsvirkninger
Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i
kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkninger betyder, at Køge Byråd kan modsætte sig udstykning og
bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.
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Bestemmelser
Lokalplan 1041
En rækkehusbebyggelse og udvidelse af Herfølge
Privatskole
§1
Lokalplanens formål

1.1
Lokalplanens formål er at:
• muliggøre opførelse af op til 30 boliger i form af rækkehuse
• sikre, at ny bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse og fremstår med variation i arkitekturen, frodige udearealer
og grønne parkeringsarealer
• sikre, at der fortsat er offentlig adgang over lokalplanområdet
til boligbebyggelsen vest for lokalplanområdet og det rekreative
område syd for lokalplanområdet
• muliggøre udvidelse af Herfølge Privatskole

§2
Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.
nr. 12a og matr. nr. 13gg Herfølge by, Herfølge samt en del af
matr. nr. 12gi og matr. nr 13a Herfølge by, Herfølge samt alle ejendomme, der udstykkes herfra efter den 1. juli 2015.
2.2
Området ligger i byzone og forbliver i byzone.

§3
Områdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdet opdeles i delområderne A og B som vist på kortbilag 1.
3.2
Delområde A må kun anvendes til helårsboliger i form af tæt-lav
boliger med tilhørende parkering, fælles friarealer og fælleshus eller lignende.
Delområde B må kun anvendes til offentlige formål i form af skole
og skolefritidsordning med tilhørende parkering samt rekreative
formål som idrætsbaner, grønne arealer og områder til leg og ophold.

§4
Udstykning

4.1
Såfremt delområde A udstykkes, skal ejendomme til tæt-lav
boligbebyggelse have en grundstørrelse på mindst 400 m2 grundareal pr. bolig. Ved beregning af grundarealet pr. bolig kan bebyggelsens fælles vej-, parkerings- og friarealer medregnes, idet de
ved beregningen fordeles ligeligt på de enkelte boliger.

§5
Veje, stier og parkering

5.1
Vejadgang
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Tessebøllevej som vist
på kortbilag 2.
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5.2
Interne veje
Delområde A
Der skal udlægges areal til en 7 m bred boligvej som vist på kortbilag 2. Vejen skal anlægges med 5,5 m kørebane og resten som
rabat.
Kørebaner skal befæstes med asfalt. Rabatter skal udføres med
kørefast belægning så som græsarmering, chaussésten eller grus.
Der skal udlægges areal til en vendeplads som vist på kortbilag 2.
Vendepladsen skal være dimensioneret til renovationsbiler og befæstes med asfalt.
5.3
Interne stier
Delområde A
Der skal udlægges boligstier til betjening af boliger som i princippet vist på kortbilag 2.
Boligstier skal udlægges i 3 m bredde og anlægges med 2 m gangsti og 1 m rabat i den ene side af gangstien.
Boligstier skal befæstes med asfalt. Rabatter skal beplantes med
forskellige høje græsser og urter.
Andre stier indenfor delområde A må udlægges i max. 1,2 m bredde og skal udføres i grus.
5.4
Stiforbindelse
Der skal udlægges areal til en stiforbindelse over lokalplanområdet, som forbinder området med boligbebyggelsen vest for lokalplanområdet og det rekreative område syd for lokalplanområdet i
princippet som vist på kortbilag 2.
Stiforbindelsen skal anlægges i 1,2 - 2 m bredde og udføres i grus.
5.5
Parkering
Delområde A
Der skal udlægges parkering svarende til 1,5 p-plads pr. bolig.
Der skal udlægges areal til parkering mv. langs boligveje som i
princippet vist på kortbilag 2. P-pladser må kun anlægges indenfor
arealet, og skal placeres vinkelret på veje som i princippet vist på
illustrationsskitsen på side 7.
P-pladser skal udføres med græsarmeringssten og møde andre
overflader uden niveauspring.
Der må max. anlægges 5 p-pladser på række, inden rækken opdeles af et felt med en beplantning af forskellige høje græsser og
urter og et enkeltstående træ som i princippet vist på illustrationsskitsen på side 7.
Delområde B
Der skal etableres den parkering, som er nødvendig for, at parkering kan ske på egen grund.
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P-pladser må kun anlægges indenfor arealet til parkering som vist
på kortbilag 2.
§6
Bebyggelsens omfang og
placering

6.1
Bebyggelsesprocent
Delområde A
Bebyggelsesprocenten for delområdet under ét må ikke overstige
35.
Delområde B
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige
35.
6.2
Bebyggelsens omfang
Bygninger må opføres i max. 2 etager i op til 8,5 m højde. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen.
6.3
Bebyggelsens placering
Delområde A
Ny bebyggelse må kun placeres indenfor de byggefelter, som er
vist på kortbilag 2 og i princippet som vist på illustrationsskitsen
på side 7.
Bygninger til affaldshåndtering og lignende må desuden placeres
indenfor arealet, som er udlagt til parkering mv. jf. kortbilag 2.
Delområde B
Ny bebyggelse må kun placeres indenfor byggefeltet, som er vist
på kortbilag 2.
Småbygninger som redskabsskure, legehuse og lignende må dog
placeres udenfor byggefeltet.
6.4
Delområde A
Bebyggelsens udformning
Bebyggelsen skal udformes som rækkehuse.
Tage på boligbebyggelse skal udføres som symmetriske sadeltage
og udformes, så tagflader forskydes med min. 1,5 m for hver 20.
m minimum. Hver forskydning skal være min. 5 m bred.
På den enkelte bolig skal der ske en fremskydning på min. 1,5 m
af mindst 1/3 af facadernes bredde, enten i stueplan eller i hele
facadens højde. Udformning af fremskydninger skal variere indenfor hver række af huse. Der skal varieres mellem fremskydninger i
stueplan og hele facadens højde.
Fremspring i facader skal udføres med ensidig taghældning. Tage
skal falde i retning væk fra hovedhuset.
Småbygninger som redskabsskure og lignende, som opføres på
forarealer jf. § 8.1, må ikke være fritliggende, men skal være indeholdt i ovennævnte fremspring i facader.
Alle facader, som vender mod veje skal have min. 1 vindue i stueetagen.
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Delområde B
Bygninger skal udføres med symmetriske sadeltage med en hældning på 20-50 grader. Småbygninger som redskabsskure og lignende må desuden udføres med ensidig taghældning.
6.5
Tage må ikke udføres med valm.
Vinduer i tagflader skal udformes som tagvinduer. Der må ikke udføres kviste eller lignende.
6.6
Eventuel overdækning af p-pladser og overdækket cykelparkering
skal udføres med åbne sider og fladt tag. Højden på disse må ikke
overstige 2,5 m.
§7
Bebyggelsens ydre
fremtræden

7.1
Facade- og tagmaterialer
Facader skal fremstå i blank mur i røde eller gule tegl eller beklædt
med træ, zink eller skifer.
Tage skal fremstå i røde eller gule tagsten, zink, skiffer, sort tagpap eller som grønne tage med lav bevoksning som sedum eller
græs.
Tagsten må have et dokumenteret glanstal på max. 6.
Eventuelle vindskeder og sternbrædder skal udføres i træ. Vindskeder må ikke inddækkes af teglsten, metal eller andet.
Bestemmelsen gælder ikke for eventuel overdækning af p-pladser
og overdækket cykelparkering, som skal udføres i træ og med tage
i tagpap eller som grønne tage med lav bevoksning som mos eller
græs.
7.2
Delområde A
Fremspring i facader som beskrevet i § 6.4 skal fremstå i et andet
materiale eller i en anden farve end hovedhuset og må foruden de
i § 7.1 nævnte materialer udføres i glas.
7.3
Dør- og vinduesrammer må kun udføres i træ eller metal eller i en
kombination af træ og metal.
7.4
Farver
Til udvendige bygningssider må kun anvendes sort og jordfarver
eller blandinger heraf.
Træbeklædning på facader skal fremstå sortmalet eller malet i en
mørk rød farve.

§8
Ubebyggede arealer

8.1
Forarealer
Delområde A
Arealet mellem boligstien og den enkelte bolig skal udlægges til
privat forareal. Forarealet skal have en dybde på minimum 2 m.
Forarealerne skal udformes på en måde, således at det ved heg-
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ning, niveauspring, fremspring i facaden eller andet er klart markeret, at arealet er privat.
8.2
Delområde A
Fælles friarealer
Der skal udlægges fælles friarealer til boligerne i princippet som
vist på illustartionsskitsen på side 7.
Fælles friarealer skal friholdes for bebyggelse. Der må dog etableres en legeplads.
Der skal desuden afsættes areal til et regnvandsbassin. Regnvandsbassinet må ikke have teknisk karakter, men skal fremstå
som et naturlig vådområde. Der må ikke sættes hegn omkring
regnvandsbassinet.
Mindst halvdelen af alle ubebyggede arealer skal fremstå beplantet
med beplantning som hjemmehørende træer, buske, blomster og
urter. Eksisterende beplantning skal så vidt muligt indgå som en
del af friarealerne.
8.3
Træer
Eksisterende træer som vist på kortbilag 2 skal bevares.
Ny træbeplantning skal bestå af egnskarakteristiske arter som
tjørn, ahorn, syren, paradisæble og bøg.
Træerne skal placeres på en måde, så der ikke er befæstet med
fast belægning i en afstand på minimum 2 m fra træernes midte.
8.4
Belægning
Veje, boligstier, bygningsnære gangarealer og forarealer som beskrevet i § 8.1 må befæstes med fast belægning. Øvrige arealer
må kun befæstes med permeable belægninger.
Forarealer skal dog beplantes med græs, således at max. 1/4 af
forarealerne er belagt med fliser eller lignende.
8.5
Terræn
Efter endt terrænregulering skal terrænet fremstå med bløde kurver og uden tekniske skråninger eller støttemure.
8.6
Hegn
Hegn skal udføres som levende hegn.
Højden på hegn omkring forarealer som beskrevet i § 8.1 må ikke
overstige 1 m.
8.7
Udendørs oplag af både, campingvogne og uindregistrerede motorkøretøjer må ikke finde sted.
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§9
Skiltning og belysning

9.1
Skiltning
Der må opsættes skilte, som oplyser om navne, husnummer, og
henvisning i øvrigt. Al anden skiltning må ikke finde sted.
Skilteflader må ikke være højere end 30 cm. Enkeltbogstaver,
logoer og bomærker må ikke være højere end 20 cm. Skilte skal
være placeret, så overkanten ikke sidder højere end 2,5 m over
terræn.
9.2
Skilte må være belyst med nedadgående lys, men må ikke oplyses indefra.
9.3
Der må opsættes belysning omkring indgange i form af nedadgående lys. Al anden belysning af facader må ikke finde sted.
9.4
Stier og friarealer må kun belyses af lavtsiddende belysningsarmaturer som skotlamper, pullertlamper eller lignende.

§ 10
Tekniske anlæg

10.1
Tekniske anlæg skal udføres som en integreret del af bebyggelsen, dvs. placeret under tage og indeholdt i den enkelte bygnings volumen. Bestemmelsen gælder ikke anlæg til indvinding
af solenergi, der kan placeres på tage parallelt med tagflader.
10.2
Der må ikke opsættes husstandsvindmøller eller tagvindmøller
indenfor lokalplanområdet.
10.3
Forsyningskabler må kun udføres som jordkabler.

§ 11
Forudsætninger for
ibrugtagning

11.1
Ny bebyggelse indenfor lokalplanens område må ikke tages i
brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i
henhold til den gældende varmeplanlægning. Byrådet skal efter ansøgning dispensere fra kravet om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, jf. planlovens § 19, stk. 4.
11.2
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret
veje, stier og parkering som beskrevet i § 5.

§ 12
Ophævelse af planer og servitutter

12.1
Ved denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses byplanvedtægt
20 og lokalplan 5-03 for de dele, som ligger indenfor lokalplan
1041. Lokalplan 5-03.1 aflyses i sin helhed ved endelig vedtagelse af lokalplan 1041.
12.2
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
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§13
Grundejerforeninger

13.1
Delområde A
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige grundejere indenfor lokalplanområdet senest når Byrådet
kræver det.
Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af private fællesveje og stier, samt fælles opholds- og adgangsarealer
og anlæg for bebyggelsen. Bestemmelse om drift og vedligeholdelse af arealerne skal indgå i foreningens vedtægter.
13.2
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet.

§ 14
Lokalplanens
retsvirkninger

14.1
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.

Vedtagelsespåtegning

I henhold til § 27 i Lov om Planlægning har Køge Byråd den 16.
februar 2016 vedtaget foranstående lokalplan endeligt.
Peter Frost
Flemming Christensen		
Borgmester			Kommunaldirektør
Sign.				Sign.
Bekendtgørelsen om lokalplanens vedtagelse er sket den 7. marts
2016 fra hvilken dato planens retsvirkninger gælder.
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Vedtagelse af lokalplan 1041
Køge Byråd har den 16. februar 2016 vedtaget lokalplan 1041 for en rækkehusbebyggelse og
udvidelse af Herfølge Privatskole og forslag til tillæg nr. 9 til Køge Kommuneplan 2013 i
offentlig høring.
Lokalplanen
Byrådet ønsker at give mulighed for opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse på ejendommene
Tessebøllevej 18 A-B. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 30 rækkehuse i max. 2
etager på ejendommene.
Herfølge Privatskole ønsker at udvide med flere klasserum. Lokalplanen giver mulighed for udvidelse
af Herfølge Privatskole og etablering af flere p-pladser på skolens arealer.
Kommuneplantillæg
Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Tillægget
udlægger to nye rammeområder, således at det fremover vil være muligt at planlægge
for henholdsvis tæt-lav boligbebyggelse og offentlige formål i op til 2 etager med en
bebyggelsesprocent på op til 35 indenfor lokalplanområdet.
Ændringer i forhold til forslagene

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til de forslag Byrådet offentliggjorde den 4. november
2015.
Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse.
Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges
eller anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.
Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens §12, træder i kraft ved planens endelige vedtagelse
og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og
bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.
Klagemuligheder
Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed,
herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger
på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du
betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
din anmodning kan imødekommes.
Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.
De vedtagne planer
Offentliggjort på Køege.dk den 7. marts 2016.
Klagefrist via klageportalen til og med den 8. april 2016 (+ 4 uger fra offentliggørelsen på
hjemmesiden)

