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1

INDLEDNING

1.1 Baggrund
Køge Kommune har gennem flere år arbejdet på at udvikle Køge Marina. Området omfatter Køges eksisterende lystbådehavn samt områder syd og nord for denne.
Lokalplanområdet er i dag omfattet af rammelokalplan 3-01 for lystbådehavnen med tillæg
samt lokalplan 3-43 for Køge Marina og Nordstranden. Lokalplanerne giver mulighed for
både lystbådehavn og udvidelse af havneområdet ved jordopfyldning. Kommunens marinaudvalg har godkendt en visionsplan for marinaen. Realisering af visionsplanen og en ny
trafikløsning kræver en ny lokalplan, hvorfra Lokalplan 1038 udspringer.
Lokalplanen omfatter opførslen af et mellemstort hotel med ca. 150 værelser, rekreative
områder med baner til strandsport, vandlegeplads, iskiosk m.m., og en større grus parkeringsplads med plads til 200 biler. Hotellet anlægges på opfyldt areal i Køge Havn og parkeringspladsen på tidligere losseplads (matr. 12vu). Med den nye trafikløsning planlægges to nye indgange til marinaen, henholdsvis én til den nordlige del og én til den sydlige
del, mens den nuværende indgang lukkes.
Planens realisering medfører ikke nedrivning af bygninger eller fældning af træer.
Denne miljørapport har følgende formål:


At undersøge mulige miljøpåvirkninger af Lokalplan 1038



At inddrage offentligheden



At beskrive, hvordan planerne bidrager til at moderate og væsentlige miljøpåvirkninger
mindskes eller undgås – eller kompenserer for moderate eller væsentlige miljøpåvirkninger, der ikke kan undgås (såkaldte afværgeforanstaltninger).

1.2 Disposition og læsevejledning
Miljørapporten indledes i kapitel 1 med en generel introduktion til og baggrund for Lokalplan 1038. Herefter følger kapitel 2, der indeholder et ikke-teknisk resumé, som sammenfatter de vigtigste forhold og konklusioner fra miljørapporten og formidler det på en måde,
så det er let at få overblik over lokalplanen og kommuneplantillægget og miljø-rapporten –
også for læsere uden forhåndskendskab til de fagområder, der behandles.
I kapitel 3 gennemgås lovgivnings- og myndighedsforhold i processen samt forløbet af og
indhold i den samlede proces fra start til slut.
I kapitel 4 beskrives og vurderes planens miljøpåvirkninger på nærliggende natur, flora og
fauna, mens der i kapitel 5 beskrives påvirkning af kystnærhesdszonen.
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IKKE-TEKNISK RESUME
I undersøgelsen indgår alle miljøpåvirkninger, det vil sige de direkte, indirekte, afledte og
kumulative effekter ved implementering af lokalplanens muligheder såvel under anlæg
som drift.
Dette ikke-tekniske resumé skitserer de væsentligste påvirkninger i området samt de forventede konsekvenser for omgivelserne.
Miljørapporten er gennemført i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven. Vurderingerne af lokalplanens eventuelle virkninger omfatter følgende faktorer og samspillet mellem dem:


Natur, flora og fauna



Kystnærhedszone, landskab og visualisering

Miljøvurderingerne er foretaget på baggrund af en metodik, som sikrer, at vurdering af
miljøpåvirkningerne er baseret på specifikke termer for at øge gennemsigtigheden af de
udførte miljøvurderinger. Påvirkninger er vurderet som væsentlige, moderate, mindre eller
ubetydelige:

2.1



Ingen/ubetydelig påvirkning: Plangrundlaget forventes ikke at have nogen påvirkning af miljøet, eller påvirkningerne anses som så små, at der ikke skal tages
højde for disse ved gennemførelse af planen.



Mindre påvirkning: Plangrundlaget vil indebære en mindre påvirkning, som kan få
begrænsede konsekvenser for det omgivende miljø. Der vurderes ikke behov for
afværgetiltag.



Moderat påvirkning: Plangrundlaget vil indebære en moderat påvirkning, som kan
få ikke uvæsentlige konsekvenser for det omgivende miljø. Afværgetiltag vil blive
indarbejdet i projektet.



Væsentlig påvirkning: Plangrundlaget vil indebære en væsentlig påvirkning, som
vurderes at få betydelige konsekvenser for det omgivende miljø. Muligheder for at
ændre plangrundlaget og gennemføre afværgetiltag vil blive indarbejdet i planen.

Beskrivelse af lokalplanens placering
Lokalplanområdet er placeret i Køge Kommune nord for Køge Havn, syd for Natura 2000område Ølsemagle Strand og Staunings Ø og ud til Køge Bugt.
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Figur 2-1 Planområde for Køge Marina
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2.2

Vurdering af påvirkninger på miljøet
I Tabel 2-1 angives en sammenfatning af de vurderede miljøpåvirkninger.
Tabel 2-1 Samlet vurdering af påvirkninger under anlæg og drift.

Emne

Anlægsfasen

Driftsfasen

Natur, flora og fauna

Ubetydelig

Ubetydelig

Kystnærhedszone, landskab og
visualisering

Mindre

Mindre

Natur, flora og fauna
Der vurderes ikke at være en væsentlig negativ påvirkning af planter og dyr i planområdet
ved gennemførelse af lokalplanen med anlæg af hotel, parkeringsplads og ny trafikløsning. Udover en fredskov er der ikke væsentlige naturværdier i planområdet. Lokalplanen
vurderes at have en mindre positiv indflydelse på Fredskoven.
Der vurderes ikke, at være en væsentlig påvirkning af nærmeste Natura 2000-områder
ved anlæg og drift af planområdet. Det allernærmeste Natura 2000-område, Natura 2000område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø, vil muligvis påvirkes i anlægsfasen,
hvis anlægning af hotel og parkeringsplads medfører kraftig støvforurening, hvorfor støvdannelse skal bekæmpes. Ydermere kan øget færdsel i driftfasen, som følge af at området efter hensigten formår at tiltrække flere mennesker, have en mindre ikke væsentlig
påvirkning på Natura 2000-området.
Der er ikke registreret nogle særligt beskyttede arter indenfor planområdet. Dog er der registreret flere særligt fredede arter i områder nær planområdet. Det vurderes ikke at lokalplanerne vil forsage nogle væsentlige forstyrrelser på den potentielle tilstedeværelse af
disse arter. Der er dog enkelte anmærkninger til forbehold, der bør tages af hensyn til potentielt tilstedeværende særligt beskyttede arter.
Kystnærhedszone og visualisering
Etablering af et hotel udgør en landskabelig stor ændring. Den kystnære placering er nødvendig for et badehotel med umiddelbar adgang til strand og hav og muligheden for en
rekreativ anvendelse af kysten i området styrkes.
Det vurderes, at der vil være en påvirkning på landskabet som helhed ved etablering af et
større hotel med tilhørende parkering. Den landskabelige påvirkning forventes at være
størst oplevet fra kysten og strandområdet nord for området. Opførslen af Søbadet og
parkering sker dog i forlængelse af eksisterende bebyggelse i forbindelse med Køge Marina, hvilket vil medføre, at hotellet ikke vil fremstå som et fremmedelement i det nuværende landskab. Derudover vil materialevalget i hotellets arkitektoniske fremstilling lægge
sig op ad de eksisterende farver, der er at finde i landskabet.
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MILJØVURDERINGSPROCESSEN

3.1 Lovgivning og miljøvurdering
Miljøvurderingsloven1 har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til
integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer og ved tilladelse af projekter.
Formålet med loven er således at fremme en bæredygtig udvikling, bl.a. ved at der gennemføres en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som kan få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Formålet med miljøvurderingen er, at der under inddragelse af offentligheden tages hensyn til planers, programmers og projekters sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.
Miljøvurderingsloven implementerer EU’s VVM-direktiv og EU’s direktiv om vurdering af
bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet i dansk lovgivning. I miljøvurderingsloven er reglerne om miljøvurdering af planer og programmer skrevet sammen med
miljøvurdering af projekter.
Køge Kommune er planmyndighed, herunder for kommune- og lokalplanlægning samt for
processen. Som en del af myndighedsarbejdet har Køge Kommune ansvar for udarbejdelse af miljøvurdering af planforslag. Miljørapporten, der vurderer plangrundlaget, er udarbejdet, så den opfylder kravene efter Miljøvurderingslovens § 12 stk. 1-4 og bilag 4.

3.2

Miljøvurderingsproces
Køge Kommune har afgrænset indholdet i miljøvurderingen i et afgrænsningsnotat, der
viste behov for belysning af emnerne Natura 2000 og særligt beskyttede arter samt af forhold i kystnærhedszonen.
Køge Kommune har efterfølgende hørt andre berørte myndigheder, om de havde kommentarer til den forelåed afgrænsning. Der indkom ikke kommentarer til afgrænsningen.
Forslag til lokalplan og miljørapport vil blive behandlet politisk i Køge Kommune i januar
2022, hvorefter forslag til lokalplan sendes i offentlig høring fra ultimo marts 2022.

1

Bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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NATUR, FLORA OG FAUNA
I det følgende beskrives undersøgelser af naturområder og mulig forekomst af særligt beskyttede arter henholdsvis indenfor lokalplanområdet og de omkringliggende arealer. Nedenstående tager primært udgangspunkt i den udførte væsentlighedsvurdering for lokalplan ved Køge Marina2. Væsentlighedsvurderingen er lavet på baggrund af eksisterende
viden samt besigtigelse af lokalplanområdet og det nærmeste Natura 2000-område.

4.1 Planområdet og fredskov
Indenfor lokalplanområdet er der ingen § 3-beskyttede naturtyper. Dog ligger Tangmoseskoven, mellem Værftsvej og selve marinaen. Tangmoseskoven er en ung fredskov plantet på tidligere lossepladsgrund. Tangmoseskoven er underlagt fredskovspligten, og
eventuelle anlæg i skoven forudsætter dispensation fra Miljøstyrelsen. Lokalplanerne udlægger Tangmoseskoven til rekreativt område, og giver ikke byggeretter i skoven.
Tangmoseskoven er for nuværende opdelt i to områder af den gennemskærende indkørsel til marinaen. I lokalplanerne lukkes den nuværende indkørsel og færdsel ledes i stedet
nord om skoven. Dette vil forbinde de to områder bedre, og være til gavn for dyr i skoven,
heriblandt spidsmus, ræv og rådyr, der alle er registreret hér.

4.2 Natura 2000
Omkring 200 m nord for lokalplanområdet finder man Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø med Habitatområde H1303. Dette Natura 2000-område består af både terrestriske og marine naturtyper, og er specielt udpeget for at beskytte de
sammenhængende strandengsarealer, kyst- og havnaturtyper. Områdets terrestriske natur består primært af strandeng i overvejende moderat tilstand, mens den marine natur
hovedsagligt består af kystlagune og bugt. Der er ikke udpeget nogle specifikke arter på
udpegningsgrundlaget, der er vist nedenfor.
Tabel 4-1: Udpegningsgrundlag for Habitatområde Ølsemagle Strand og Staunings Ø (Basisanalyse 20222027). *angiver at der er tale om en prioriteret naturtype.

Ifølge Natura 2000-basisanalyse 2022-2027 for Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle
Strand og Staunings Ø er de væsentligste trusler mod naturtilstandene for områdets terrestriske naturtyper følgende:
-

Tilgroning med høje urter eller vedplanter.

2

Væsentlighedsvurdering af lokalplan ved Køge Marina

3

Natura 2000-basisanalyse 2022-2027 – Natura 2000-område nr 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø
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-

Uhensigtsmæssig hydrologi i vådbundsnaturtyper.

-

Forekomst af invasive arter

-

Direkte påvirkning fra landbrugsdrift

-

Arealandel med drift

Med henblik på de væsentligste trusler mod områdets naturtilstande beskrevet i Natura
2000-basisanalyse 2022-2027 vil lokalplanen ikke påvirke disse. Støvforurening i anlægsfasen og øget færdsel i især driftsfasen kan udgøre mindre negativ påvirkning på områdets terrestriske natur. Disse påvirkninger vurderes dog ikke at være væsentlige, da de vil
være meget lokale og af begræsnet omfang.
Ifølge basisanalysen er områdets marine natur primært truet af næringstofbelastning,
samt menneskelige aktiviteter i form af sejlads og særligt fiskeri. Lokalplanen vil som udgangspunkt ikke påvirke nogle af disse forhold.
Foruden Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø ligger Natura
2000-område Køge Å ~1,3 km sydvest fra planområdet, og er adskilt fra projektområdet
af bymæssig bebyggelse. Køge Å løber ud i Køge Bugt, gennem Køge Havn. Med baggrund i afstanden og områdernes placering vurderes det, at både en direkte og indirekte
påvirkning af Køge Å ikke er sandsynlig, hvorfor området ikke nævnes yderligere.

4.3 Bilag IV-arter
Der er ingen kendte forekomster af særligt beskyttede Bilag IV-arter indenfor selve projektområdet. Dog er der registreret flere bilag IV-arter nær projektområdet. Hér er de væsentligste spidssnudet frø, markfirben, marsvin, 7 arter af flagermus og billen eremit.
Disse er alle beskrevne i nedenstående.
Spidssnudet frø
Spidssnudet frø er registreret enkelte gange i og omkring Habitatområde H130. Øget trafik, som følge af anlæg af en større parkeringsplads og åbningen af en ny ind-/udkørsel til
marinaen i den nordlige del af projektområdet, vil kunne påvirke en potentiel bestand. Under besigtigelsen af området blev der dog ikke fundet individer af spidssnudet frø. Yderligere anses området, hvor parkeringspladsen planlægges anlagt, ikke at være et egnet rasteområde for spidssnudet frø.
Markfirben
Klitter, solbeskinnede skrænter og løse jordtyper indenfor Habitatområde H130 gør området til et oplagt levested for markfirben, og de yngler højst sandsynligt hér. Dog er deres
tilstedeværelse indenfor projektområdet meget usandsynlig, som følge af manglen på
nævnte karakteristika. Det vurderes ikke, at lokalplanerne vil have nogen påvirkning på
markfirben og dens habitater. Øget færdsel i Habitatområde H130, som følge af lokalplanen, kan dog være til mindre gene for markfirben.
Marsvin
Marsvin er knyttet til de danske farvande, men sjælden i Øresund. Da projektet ikke medfører en øget bådtrafik, vil Marsvin forblive upåvirket.
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Flagermus
De nærmeste registrerede fund af flagermus er ~6 km syd for projektområdet. Her er fundet 7 arter af flagermus. Disse er bredøret flagermus, vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, troldflagermus og dværgflagermus. Flagermus har almindeligvis sommerkvarter i ældre bygninger og træer, hvoraf de typisk foretrækker ældre
træer med flere hulheder. Tangmoseskoven er således, som følge af sin unge alder, ikke
et oplagt levested, men dog stadig et potentielt levested for arter af flagermus.
I anlægsfasen vil potentielt tilstedeværende flagermus i Tangmoseskoven forblive uforstyrret, da der ikke fældes nogle træer i forbindelse med projektet, og såfremt at der ikke
støjes voldsomt mellem solnedgang og solopgang.
I driftsfasen er det tiltænkt at området også skal rumme events, dog primært i den sydøstlige del et stykke fra fredskoven. Såfremt at diverse events ikke bidrager med kraftig lydog lysforurening i timerne efter solnedgang, vil eventuelle flagermus forblive upåvirket.
Eremit
Eremit er en sjælden billeart. Arten er registreret i samme område som flagermusene - et
skovområde ~6 km syd for projektområdet. Eremit er strengt knyttet til gammel løvskov,
hvorfor dens tilstedeværelse er meget usandsynlig i den unge Tangmoseskov. Yderligere
fældes der ingen træer i forbindelse med projektet, så Eremit vil forblive upåvirket uanset.

4.4 Behov for yderlige undersøgelser og oplysninger
Det vurderes, at de udførte undersøgelser af forekomst og potentielle levesteder giver et
tilstrækkeligt grundlag for at vurdere miljøpåvirkning af natur, planter og dyr, når lokalplanen er og bliver implementeret.

4.5 Sammenfatning
Lokalplanen vil medføre en mindre positiv indflydelse på Tangmoseskoven, der samles i
et sammenhængende område.
Der vurderes ikke, at være nogen væsentlig indflydelse på naturtyperne i Natura 2000område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø.
Potentialet for tilstedeværelse af nogle særligt beskyttede bilag IV-arter i projektområdet,
samt nær projektområdet er usandsynlig. Hertil vurderes de planlagte arbejder ikke, at
ville have nogen væsentlig indflydelse på potentielt tilstedeværende bilag IV-arter.
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KYSTNÆRHEDSZONE, LANDSKAB OG VISUALISERING
I dette kapitel behandles kystnærhedszone, landskabelige, visuelle og arkitektoniske forhold indenfor projektområdet i forhold til opførsel af et hotel (Køge Søbad) med tilhørende
parkering ved Køge Marina.

5.1 Metode og datagrundlag
Jævnfør Planlovens § 5a stk. 3 ligger hele det foreslåede projektområde indenfor kystnærhedszonen. Jf. §5a stk. 1 skal landets kystområder søges friholdt for bebyggelse og
anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. Der betyder bl.a. at der ved planlægning i
kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, jf. §5b.
De landskabelige og geologiske interesser og værdier i området er beskrevet på baggrund af tilgængelige oplysninger om højdemodeller, topografiske kort og jordartskort fra
Danmarks Miljøportal og Køge Kommuneplan 2017-2029.
Der tages udgangspunkt i Landskabskaraktermetoden.
Der er udarbejdet fotobearbejdede visualisering i et skitseprojekt fra BJERG
ARKITEKTUR, som viser hotellets udtryk og udformning, samt beskrivelse af området udnyttelse. Visualiseringerne bruges til at vurdere og illustrere anlæggets visuelle og rumlige
indpasning samt konsekvenser i det eksisterende landskab.

5.2 Eksisterende forhold
Området ud mod Køge Marina er beliggende for foden af et morænelandskab, som opstod under sidste istid, mens selve dele af området med det planlagte hotel ligger på et
område, der er indvundet tilbage omkring 2014. Tangmoseskov, som ligger lige bagved
området ligger på et tidligere affaldsdepot, hvor træerne står på et plateau, der er 6-7 meter højere end marinaområdet.
Terræn ved det planlagte hotel ligger i kvote ca. 2-3 meter, og er dermed overvejende
fladt.
Området med det planlagte hotel ligger i den nordlige del af Køge Marina, i forbindelse
med det allerede eksisterende havbad. Området grænser næsten op til Køge Nordstrand
mod nord og mod vest ligger som beskrevet Tangmoseskov. Der er etableret en promenade langs vandet, og der er desuden etableret stisystemer omkring hele området.
Landskabet omkring området er et bakket strandengslandskab med spredte træer herunder et skovområde, Tangmoseskoven. Tangmoseskoven fremstår jf. forslag til lokalplanen, som et rekreativt, kunstigt landskab med tæt beplantning. Tangmoseskovområdet er
omfattet af fredskovbestemmelserne.
Selve området er udpeget som rekreativt område jf. gældende kommuneplan 2017-2029.
Nordvest for området starter strandbeskyttelseslinjen, som strækker sig mod nord langs
kysten ved Køge Bugt.
Hotellet vil være synligt fra Køge Nordstrand, der ligger nord for projektområdet samt fra
kystsiden herunder fra Køge Marina. Syd fra vil området være mere maskeret af et stort
område med bådopbevaring, og fra vest vil Tangmoseskoven maskere projektområdet fra
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Køge by.
Den nordlige del af projektområdet er udpeget som geologiske bevaringsværdier, men det
er uden for den planlagte etablering af hotel og parkeringsplads.
Herunder ses et oversigtskort over området omkring Køge Marina, hvor Søbadets placering er angivet.

Figur 5-1 Oversigt over området med placering af det planlagte hotel.

5.3 Konsekvenser
Etablering af et hotel udgør en landskabelig stor ændring. Den kystnære placering er nødvendig for et badehotel med umiddelbar adgang til strand og hav. Området har hidtil
kunne opleves åbent, overvejende fladt og med kort strandengsvegetation. Set fra kystsiden ligger området med Tangmoseskov, som tæt skovdække i baggrunden.
Den største ændring sker i den nordlige del af planområdet, hvor der etableres parkering
og et badehotel i tre etager. Indsynet til området skærmes af eksisterende beplantning
(Tangmoseskov) mod Køge by samt af bådopbevaringsområdet i forbindelse med marinaområdet syd for området.
Højden på hotellet er over 8,5 meter, men hotellets højde er under trækronerne i Tangmoseskov som ligger bagved. Lokalplanen giver mulighed for en højde på op til 13 meter af
badehotellet. Trækronerne vil stadigvæk virke skærmene, da disse er ca. 14-19 meter
over terræn.
Området skal danne ramme om Søbadet med tilhørende grus parkeringsplads. Hotellet
planlægges opført i enkle og klare materialer - Lys sandfarvet puds, skiffertage og mørkegrønne vinduesrammer. Soklen planlægges udført i i mørk granit, som binder huset til
strandengen. Parkeringspladsen ligger for foden af en skråning, som er opstået som følge
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af kystsikring af de nordlige arealer. Parkeringspladsen ligger således skjult i landskabet
set fra nord.
Den resterende del af området planlægges til rekreativt område, med trampestier, boldspil, leg, strandengsområde m.m. Her planlægges endvidere for træer og buske, dog skal
området fortsat fremstå lysåbent.
Hotellet med tilhørende parkering er placeret under hensyntagen til offentlighedens adgang til kystområdet. Placeringen af badehotellet tager ligeledes hensyn til væsentlige naturværdier i området (jf. afsnit 2. ”Vurdering af påvirkninger på miljøet”) og muligheden for
en rekreativ anvendelse af kysten i området styrkes.
Oplevelsen af området efter etablering af hhv. Søbadet, parkeringsplads og de rekreative
områder omkring vil øge muligheden for offentlighedens brug både ift. besøgende gæster
i Søbadet, men også besøgende i de rekreative områder.
Det vurderes, at der vil være en påvirkning på landskabet som helhed ved etablering af et
større hotel med tilhørende parkering. Den landskabelige påvirkning forventes at være
størst fra kysten og strandområdet nord for området. Opførslen af Søbadet og parkering
sker dog i forlængelse af eksisterende bebyggelse i forbindelse med Køge Marina, hvilket
vil medføre, at hotellet ikke vil fremstå som et fremmedelement i det nuværende landskab. Derudover vil materialevalget i hotellets arkitektoniske fremstilling lægge sig op ad
de eksisterende farver, der er at finde i landskabet.

Figur 5-2 Visualisering af søbadet set fra vandet.
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Figur 5-3 Visualisering fra grænsen til Natura 2000-område med kig mod søbadet.

5.4 Afværgeforanstaltninger
Den eksisterende beplantning vest for området bevares (Tangmoseskov), mens de eksisterende bygninger, bådopbevaring m.m. opretholdes syd for projektområdet. Hvilket vil
skærme området fra Køge By samt skabe en forbindelse mellem bygningerne i området,
således at bebyggelse holdes samlet.

5.5 Sammenfatning
Etablering af et hotel udgør en landskabelig stor ændring. Den kystnære placering er nødvendig for et badehotel med umiddelbar adgang til strand og hav og muligheden for en
rekreativ anvendelse af kysten i området styrkes.
Det vurderes, at der vil være en påvirkning på landskabet som helhed ved etablering af et
større hotel med tilhørende parkering. Den landskabelige påvirkning forventes at være
størst fra kysten og strandområdet nord for området. Opførslen af Søbadet og parkering
sker dog i forlængelse af eksisterende bebyggelse i forbindelse med Køge Marina, hvilket
vil medføre, at hotellet ikke vil fremstå som et fremmedelement i det nuværende landskab. Derudover vil materialevalget i hotellets arkitektoniske fremstilling lægge sig op ad
de eksisterende farver, der er at finde i landskabet.
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6

MANGLER VED MILJØRAPPORTEN
Der er ikke identificeret væsentlige mangler i grundlaget for miljørapporten. De tilgængelige
data vurderes tilstrækkelige til at vurdere miljøpåvirkningen af lokalplanen.
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Notat
Emne: Væsentlighedsvurdering af lokalplan ved Køge Marina

Til

: Køge Kommune

Fra

: Sweco, Peter Pochinda Funder og Jacob Ingerslev

Bilag 1 - Fotos fra besigtigelse 080921

10. september, 2021

1.

Indledning

Kommende lokalplan for Køge Kommune omfatter Køge Marina, der ligger nær Natura 2000-område
Ølsemagle Strand og Staunings Ø. Lokalplanen omfatter et mellemstort hotel med ca. 150 værelser og
en større grus parkeringsplads med plads til 200-300 biler. Hotellet anlægges på opfyldt areal i Køge
Havn og parkeringspladsen på tidligere losseplads (matr. 12vu). Der anlægges desuden en ny indgang
til marinaen i projektområdets nordlige del, hvor en nuværende grusvej asfalteres. Planens realisering
medfører ikke nedrivning af bygninger eller fældning af træer.
Denne væsentlighedsvurdering fokuserer på de potentielle påvirkninger vedtagelse af den foreslåede
lokalplan kan medføre på de terrestriske naturtyper i Natura 2000-område Ølsemagle Strand og
Staunings Ø. Yderligere vurderes eventuelle påvirkninger på relevante særligt beskyttede arter (bilag
IV-arter).

2.

Besigtigelse

I forbindelse med væsentlighedsvurderingen er der foretaget en besigtigelse af projektområdet, samt
den sydlige del af Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø, og området mellem
disse. Besigtigelsen blev foretaget d. 8. september 2021.
Indenfor projektområdet var fokus at besigtige den planlagte hotelplads, parkeringsplads og nye
indkørsel til marinaen, samt Tangmoseskoven.
Den nordlige del af projektområdet, hvor parkeringspladsen er tiltænkt anlagt, var hegnet af og
utilgængelig. Dog er dette område besigtiget i tilstrækkeligvis bl.a. ved brug af kikkert.
Se eventuelt vedlagte bilag med fotos fra besigtigelsen.

Side 1

3.

Natura 2000-områder

Figur X: Oversigtskort. Natura 2000-områder (gule felter). Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle
Strand og Staunings Ø, og Natura 2000-område nr. 148 Køge Å. Projektområde (rødt felt).

Ovenfor ses placeringen for projektområdet (nyt lokalplansområde), samt de nærmeste Natura 2000områder.
Natura 2000-område nr. 148 Køge Å er beliggende ~1,3 km fra projektområdet, og er adskilt fra
projektområdet af bymæssig bebyggelse. Køge Å løber ud i Køge Bugt, gennem Køge Havn. Med
baggrund i afstanden og områdernes placering vurderes det, at både en direkte og indirekte påvirkning
af Køge Å ikke er sandsynlig, hvorfor området ikke nævnes yderligere.

Natura 2000-området nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø består af habitatområde nr. H130.
Projektområdet er beliggende ~200 m syd for habitatområdet.
Der er udarbejdet en basisanalyse for den kommende planperiode (Natura 2000-basisanalyse 20222027. Ølsemagle Strand og Staunings Ø Natura 2000-område nr. 147 Habitatområde H130), der
indeholder opdateret viden om forekomst af arter og naturtyper, samt det reviderede
udpegningsgrundlag.
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3.1.

Ølsemagle Strand og Staunings Ø

Natura 2000-området har et areal på ca. 538 ha, hvoraf 67 % er marint, og 30 ha er statsejet. Området,
der strækker sig fra Jersie Strand i nord til Ølby Lyng i syd, består af revlerne Staunings Ø og
Ølsemagle Revle, en lagune og på landsiden af denne, strandenge.
Området er et af de sidste steder i Køge Bugtområdet med veludviklede lagunedannelser og større
naturlige strandengsområder. Klitterne på revlerne er meget begrænsede i areal, men er ikke desto
mindre væsentlige, idet der kun pletvis er forekomst af klitter ved Øresundskysten. Den lavvandede
lagune er levested for mange plante- og dyrearter, der er knyttet til hav- og brakvandsområder.
Der er yderligere kortlagt fem mindre strandsøer (< 5 ha) i området.
Det meste af strandengene er desuden udlagt som et vildtreservat med forbud mod jagt samt færdsel i
perioder i dele af området.

3.2.

Udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlagene for habitatområde H130 ses herunder.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde Ølsemagle Strand og Staunings Ø (Basisanalyse 20222027). *angiver at der er tale om en prioriteret naturtype.
Dette Natura 2000-område består af både terrestriske og marine naturtyper, og er specielt udpeget for
at beskytte de sammenhængende strandengsarealer, kyst- og havnaturtyper.
Der er ingen specifikke arter på udpegningsgrundlaget.

4.

Vurdering af påvirkninger

4.1.

Naturtyper indenfor Natura 2000-område

Nedenfor ses naturtilstand og areal for de terrestriske naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura
2000-området nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø. Området består primært af strandeng i
overvejende moderat tilstand. Yderligere består området af grå/grøn klit i moderat tilstand, samt
forklit i god tilstand. Ved tidligere registreringer end den seneste (2016-2019) er der også registreret
mindre arealer (<0,5 ha) af henholdsvis surt overdrev og tør hede.
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Figur X: Grafen viser de kortlagte terrestriske naturtypers areal. Kortlægningsperioden er angivet
ved skraveringen af de enkelte søjler, og tilstandsklasserne vises med en farveskala.
Ifølge Natura 2000-basisanlyse 2022-2027 for Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og
Staunings Ø er de væsentligste trusler mod naturtilstandene for områdets terrestriske naturtyper
følgende:
-

Tilgroning med høje urter eller vedplanter.
Uhensigtsmæssig hydrologi i vådbundsnaturtyper.
Forekomst af invasive arter
Direkte påvirkning fra landbrugsdrift
Arealandel med drift

Det vurderes ikke at lokalplanerne vil have nogen indflydelse ift. tilgroning med høje urter og
vedplanter, forekomst af invasive arter, direkte påvirkning fra landbrugsdrift eller arealandel med
drift. Såfremt at der, hverken i anlægs- eller driftsperioden foretages grundvandssænkning eller andre
direkte påvirkninger på hydrologien i området, burde der ikke være nogle udfordringer ift.
uhensigtsmæssige påvirkninger på hydrologien i området.
Øvrige potentielle negative påvirkninger fra projektet på Natura 2000-området omfatter
støvforurening under anlægsperioden, samt øget færdsel i området i især driftperioden.

4.2.

Særligt beskyttede arter

Der er ingen kendte forekomster af Bilag IV-arter indenfor selve projektområdet. Dog er der
registreret flere bilag IV-arter nær projektområdet. Det er bl.a. padderne Spidssnudet frø, Stor
Vandsalamander, Springfrø og Grønbroget tudse. Registreringer af nævnte arter vises i figuren
nedenfor.
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Figur X: Registreringer (røde markeringer) af Bilag IV-arterne Spidssnudet frø, Stor
Vandsalamander, Springfrø og Grønbroget tudse i et område svarende til 50 km2 omkring
projektområdets omtrentlige placering (Gul markering).

Yderligere tages andre relevante bilag IV-arter også i betragtning, da disse arter ifølge bilag IVhåndbogen vurderes, at disse arter kan forekomme i området. Disse er Markfirben, Marsvin
flagermus, og Eremit.
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4.2.1.

Spidssnudet frø

Spidssnudet er bl.a. registreret to steder i og omkring Habitatområde H130, lige nord for
projektområdet. Spidssnudet frø er den mest almindelige paddeart, der er beskyttet af
Habitatdirektivets artikel 12.
Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder, primært ferske, men den ses også i svagt
saltpåvirkede. Yngleområde er desuden mest optimalt, hvis det er et område uden fisk, samt hvis det
grænser op til gode terrestriske levesteder i form af bl.a. klitter og heder.
Der er således flere ting, der taler både for og imod den mulige tilstedeværelse af Spidssnudet frø.
Øget trafik, som følge af anlægningen af en større parkeringsplads og åbningen af en ny ind-/udkørsel
til marinaen i den nordlige del af projektområdet, vil kunne være til fare for en potentiel bestand.
Under besigtigelsen af området blev der ikke fundet individer af spidssnudet frø. Yderligere anses
området, hvor parkeringspladsen planlægges anlagt, ikke at være et oplagt rasteområde for
spidssnudet frø.

4.2.2.

Stor Vandsalamander, Springfrø og Grønbroget tudse

Stor Vandsalamander, Springfrø og Grønbroget tudse er ikke fundet i en afstand til projektområdet,
der kan give anledning til bekymring. Yderligere vurderes det ikke at Habitatområde H130 er et
oplagt levested for nogle af de tre arter.

4.2.3.

Markfirben

Markfirben yngler på en lang række levesteder med løse jordtyper og sparsom bevoksning, heriblandt
overdrev, klitter, heder, kystskrænter og strandenge. Habitatområde H130 er således et oplagt levested
for markfirben. Det nærmeste registrerede fund af markfirben er ~2 km fra Natura 2000-området
Ølsemagle Strand og Staunings Ø nr. 147, og ~7 km nordvest fra projektområdet.
Det vurderes ikke at projektet vil have nogen væsentlig påvirkning på markfirben, da der ikke er løs
jordbund og solbeskinnede skrænter.

4.2.4.

Marsvin

Marsvin er knyttet til de danske farvande, men sjælden i Øresund. Da projektet ikke medfører en øget
bådtrafik, vil Marsvin forblive upåvirket.

4.2.5.

Flagermus

Indenfor projektområdet ligger Tangmoseskoven, der er en fredskov plantet i 1997. Området består af
varierende natur, heriblandt både tæt og lysåben løvskov. De nærmeste registrerede fund af flagermus
er ~6 km syd for projektområdet. Her er fundet bredøret flagermus, vandflagermus, brun flagermus,
sydflagermus, skimmelflagermus, troldflagermus og dværgflagermus. Flagermus foretrækker typisk
ældre træer. Tangmoseskoven er således, som følge af sin unge alder, ikke et oplagt levested, men dog
stadig et potentielt levested.
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I anlægsfasen vil potentielt tilstedeværende flagermus i Tangmoseskoven vil forblive uforstyrret, da
der ikke fældes nogle træer i forbindelse med projektet, og såfremt at der ikke støjes voldsomt mellem
solnedgang og solopgang.

4.2.6.

Eremit

Eremit er en sjælden billeart. Arten er registreret i et skovområde ~6 km syd for projektområdet.
Eremit er dog strengt knyttet til gammel løvskov, hvorfor dens tilstedeværelse er meget usandsynlig i
Tangmoseskoven. Yderligere fældes der ingen træer i forbindelse med projektet, så Eremit vil forblive
upåvirket uanset.

5.

Konklusion

De planlagte arbejder vurderes ikke, at ville have ville have nogen væsentlig indflydelse på
naturtyperne i Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø, såfremt at der ikke
ændres i de hydrologiske forhold.
Potentialet for tilstedeværelse af nogle særligt beskyttede arter i projektområdet, samt nær
projektområdet er usandsynlig. Hertil vurderes de planlagte arbejder ikke, at ville have nogen
væsentlig indflydelse på potentielt tilstedeværende beskyttede arter.
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