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NOTAT
Teknik- og Miljøforvaltningen

Dato

Sagsnummer

2. december 2021

2021

Tilsyn d. 26. oktober på Pangea park – Ringstedvej 531

Byg og Planafdelingen

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Byggelov – ved tilsyn kunne konstateres en række bygninger og
konstruktioner der er opført uden nødvendig byggetilladelse, herunder
indretning af ”krybdyrkælder” lokaler med publikumsadgang i kælderen
under ”Symbiosen” på Gummersmarkvej 7A.
På vedlagte luftfoto er beskrevet en række konstruktioner der vurderes at
kræve en byggetilladelse nr. 1-5. Der er desuden en række konstruktioner
der er helt eller delvist lukkede der fungerer som dyrestalde.
Bygning 1 (ca. 10*20 m. ~ 200m²)
Eneste indgang for besøgende, bygningen er opvarmet og indeholder
billetsalg mm. samt dyr. Kræver byggetilladelse, vurderes umiddelbart at
kræve certificeret brandrådgiver og statiker. Bygningen ligger uden for
lokalplan og byzone og vil dermed også kræve landzonetilladelse
Bygning 2 (2 stk. ca. 12*2,5 m. ~ 60 m²)
Transportable pavilloner/container der bruges som kiosk/cafe.
Bygning 3 (ca. 10*5 m. ~ 50 m²)
Overdækket terrasse med borde/bænke
Bygningen ligger uden for lokalplan og byzone og vil dermed også kræve
landzonetilladelse
Bygning 4 (størrelse ikke vurderet)
Krybdyrkælder indrettet i kælderlokaler under ”Symbiosen”. Publikum
adgang i lokaler der ikke ses godkendt til personophold.
Kræver byggetilladelse, vurderes umiddelbart at kræve certificeret
brandrådgiver.
Bygning 5 (vurderet ca. 20-30 m²)
Mobiltoiletter til publikum, kræver byggetilladelse ved opstilling over 6 uger.
Diverse dyrestalde og overdækninger
Konstruktioner der har en bygningsmæssig anvendelse skal overholde
bygningsreglementet. Det vurderes at størstedelen af de lukkede
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konstruktioner til dyrehold (stalde) falder ind under denne betegnelse, de
åbne overdækninger hvor dyrene kan søge ly mm.
Konstruktionerne kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse for et
areal på op til 50 m² på ejendommen som helhed, dvs. inkl. Symbiosen og
boligen på Ringstedvej 531.
Der er p.t. registreret 32 m² udhus (container) ved indkørslen til
Gummersmarkvej 7A, det vurderes derfor at størstedelen af
konstruktionerne kræver byggetilladelse.
Legeredskab ”edderkop”
Permanente konstruktioner på legepladser, kræver byggetilladelse.
Konstruktionen skal enten være typegodkendt efter DS/EN 1176 eller have
en anmærkningsfri tilsynsrapport fra certificeret legepladsinspektør der er
højest 1 år gammel. Legeredskabet ligger uden for lokalplan og byzone og
vil dermed også kræve landzonetilladelse

Større gruppe af bure/stalde umiddelbart syd for terrasse (vurderet ca. 6070 m²)
Samlet areal af bygninger på ejendommen over 50 m² kræver
byggetilladelse. Ligger uden for lokalplan og byzone og vil dermed også
kræve landzonetilladelse.
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