FORUDGÅENDE HØRING AF KOMMUNEPLANTILLÆG
Udpegning af erhvervsområder som forbeholdes produktionserhverv

I Køge Kommune skal der være plads til både boliger og virksomheder. Men nogle virksomheder
har behov for mere plads til at larme og lugte, så det er vigtigt at sikre en fornuftig balance mellem
hensynet til virksomhederne og de fremtidige byudviklingsområder i kommunen.
Derfor udpeges erhvervsområder i kommuneplanen, som særligt forbeholdes de tungere
produktionserhverv samt transport- og logistikerhverv.

Er du enig i udpegningerne?

Baggrund
Planloven er i 2016 blevet ændret for i højere grad at
sikre gode rammer for erhvervsudvikling og vækst i
Danmark. I loven lægges der nu større vægt på, at
kommunerne i deres planlægning tager hensyn til
produktionsvirksomhederne, herunder havneerhverv
samt transport- og logistikvirksomheder, når byerne
udvikles. Det er blevet attraktivt at bygge boliger
centralt byerne, og i gamle erhvervsområder, som ofte
ligger tæt på aktive produktionsvirksomheder. De nye
boligområder kan udgøre en miljømæssig udfordring
fordi de blivende virksomheder skal tage hensyn til
beboerne i de nye boliger. På denne baggrund er det
hensigten med lovændringen er undgå potentielle
miljøkonflikter i forbindelse med byomdannelse, eller
hvor byudviklingsinteresser på anden vis lægger pres
på de eksisterende virksomheder.
Kommunerne har også hidtil haft ansvaret for at undgå
miljøkonflikter mellem virksomheder og boliger, men
med lovændringen skal der nu i kommuneplanen tages
stilling til, om der er områder i kommunen, som skal
forbeholdes produktionsvirksomheder. Derudover har
kommunen også pligt til at tage særlige hensyn til
virksomheder af national interesse; dvs. virksomheder
som i kraft af sin størrelse eller sin produktion ikke
alene har betydning for lokalsamfundet og kommunen.
Erhvervsstyrelsen har krævet, at udpegningerne
indarbejdes i planlægningen ved kommuneplantillæg.

Hvilke områder skal udpeges?

Arealer og virksomheder, som ikke udpeges, er altså
sikret på samme niveau som hidtil, mens fleksibiliteten
i områdernes anvendelsesmuligheder, til en bredere
vifte af virksomhedstyper, bevares.

Hvad betyder det, at et område udpeges?
Når en virksomhed eller et erhvervsområde er
udpeget, skal der udpeges en konsekvenszone omkring
virksomheden eller området. Zonen skal ses som en
opmærksomhedszone, hvori der kun kan placeres nye
anvendelser (fx boliger), hvis afværgeforanstaltninger
kan sikre, at den nye anvendelse ikke medfører
grundlag for at skærpe vilkårene for virksomhederne
efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven. Samtidig skal
det overvejes, om der kan indlægges en udvidelseszone
omkring produktionsvirksomheden for at sikre, at
virksomhedens udviklingsmuligheder ikke begrænses.
Konsekvenszonen kan sættes som en 500 meter fast
grænse, eller den kan fastsættes på baggrund af en
konkret vurdering af virksomhedens forurening og
miljøvilkår. Fx kan der være stor forskel på afstandskravet for henholdsvis produktionsvirksomheder og
transport- og logistikvirksomheder. Den konkrete
afgrænsning udformes således, at virksomhedernes
fremtidige behov og udvidelsesmuligheder indgår i
afgrænsningen. Som noget nyt skal der ikke kun tages
hensyn til virksomhedsstøj, men også støv-, lugt- og
anden luftforurening.
Konsekvensområde som 500 meter fast grænse

Det er ikke et krav, at kommunen skal udpege arealer
som forbeholdes produktionsvirksomheder, men hvis
kommunen har eksisterende eller planlagte områder
som udelukkende ønskes anvendt til produktion,
transport og logistik, bør de udpeges i kommuneplanen. Derudover skal virksomheder af national
interesse udpeges. Det er Erhvervsstyrelsen, der afgør
om en virksomhed har national interesse.
Hvis et område udpeges, kan der ikke tillades andre
erhvervstyper såsom kontor- og serviceerhverv eller
mindre håndværks- og værkstedsvirksomheder. Derfor
er det ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt at udpege
erhvervsområder, som ligger i passende afstand til
boligområder, og hvor der ikke er byudviklingsinteresser i nærheden. Hensigten er derfor kun at
udpege de områder, hvor kommunen fremadrettet vil
sikre området til produktionserhverv, og hvor byudvikling på naboarealer kan medføre miljøkonflikter.
En eksisterende virksomhed i et erhvervsområde, som
ikke omfattes af udpegningen, vil stadig være sikret via
kommuneplanrammerne, eventuelle lokalplaner, § 15a
i planloven samt via dens miljøgodkendelser.

Konsekvensområde afgrænset ved konkret vurdering

Kilde: Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og
lokalplanlægningen, Erhvervsstyrelsen, december 2017

Transformationsområder
Planloven giver mulighed for, at en del af konsekvenszonen kan udpeges til transformationsområde.
Transformationsområder er områder, der er belastet af
støj, støv, lugt eller anden luftforurening fra
eksisterende produktionsvirksomheder, der er centralt
beliggende i byen, og hvor der er særlige byudviklingsinteresser. Indenfor et transformationsområde kan der
planlægges for boliger i varigt støjbelastede områder,
hvis boligerne i 1. række mod virksomhederne er
belastet med max. 5 dB over Miljøstyrelsens
vedledende grænseværdier, og hvis de bagvedliggende
opholdsarealer til boligerne ikke er støjbelastede.
Udpegning af transformationsområder muliggør
dermed byomdannelse på centralt beliggende arealer
selvom der fortsat er aktive produktionsvirksomheder i
nærheden.

Denne analyse peger på, at produktionsvirksomheder
og arealudlæg til produktionserhverv er koncentreret
omkring følgende erhvervsområder:
-

Køge Havn & Junckers Erhvervspark
Skandinavisk Transport Center (STC)
Pektinfabrikken ved Ll. Skensved
Erhvervsområdet ved Borup syd
Erhvervsområderne nord for Ølsemagle Strand
Erhvervsområderne ved Ølby Lyng
Erhvervsområdet ved Svansbjerg
Erhvervsområderne nord for Bjæverskov
Erhvervsområderne ved Bjæverskov Vest

For de nævnte erhvervsområder er det vurderet om
områderne alene indeholder - eller forudsættes
anvendt til - produktionserhverv, og dernæst om der i
nærheden er byudviklingsinteresser, som kan medføre
potentielle miljøkonflikter. Der er taget udgangspunkt i
de byudviklingsområder, som er udpeget i Køge
Kommuneplan 2017 og i Fingerplan 2019. Denne
afsøgning peger på fire områder, som bør udpeges:
1) Havne- og erhvervsområdet ved Køge Havn og
Junckers Erhvervspark, som kan blive påvirket af
byudviklingsinteresser i Køge Kyst og Køge Marina.
2) Erhvervsområdet til Skandinavisk Transport Center
syd for jernbanen Lille Syd, som kan blive påvirket af
byudviklingsinteresser ved Køge Nord station.

Kilde: Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og
lokalplanlægningen, Erhvervsstyrelsen, december 2017

3) Erhvervsområdet til pektinfabrikken CP Kelco ved Ll.
Skensved, som kan blive påvirket af byudviklingsinteresser ved Køge Nord station.

Forslag til erhvervsområder i Køge Kommune,
der skal forbeholdes produktionserhverv

4) Erhvervsområderne ved Bjæverskov Vest, som ikke
er påvirket af byudviklingsinteresser, men som pga.
beliggenheden har national interesse.

Som grundlag for udpegningen er der foretaget en
kortlægning af de virksomheder, der jf. planloven kan
defineres som produktionsvirksomheder.

Produktionsvirksomheder defineres som
> Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen (herunder virksomheder, som efterfølgende
> udskilles i særskilte branchebekendtgørelser)
> Maskinværkstedsbekendtgørelsen
> Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 (dog ikke
husdyrbrug)
> Transport- og logistikvirksomheder

Kortlægningen er dernæst sammenholdt med
kommuneplanens arealudlæg til produktionserhverv.

Køge Kommune vurderer, at der ikke udenfor de fire
udpegede områder er virksomheder af national
interesse, som bør omfattes af udpegningen.

Område 1: Køge Havn og Junckers Erhvervspark
Området omfatter det samlede havne- og erhvervsområde svarende til kommuneplanens rammeområder
3E01 og 3E03. Dog undtaget mindre delområder ved
inderhavnen og mod Køge Marina, som fortsat skal
kunne rumme mindre værksteds- og serviceerhverv
med tilknytning til områdets havne- og logistikerhverv.
Mod syd grænser området op til byomdannelsesområdet Søndre Havn, og mod vest Collstrop-grunden,
som er udlagt til blandede byfunktioner. Mod nord
grænser området op til Køge Marina. De nærliggende
byudviklingsinteresser udløser særligt behov for
udpegning af konsekvenszoner mod syd, vest og nord.
Område 2: Skandinavisk Transport Center (STC)
Området omfatter det samlede erhvervsområde til
transport- og logistikerhverv syd for jernbanen Lille
Syd, svarende til kommuneplanens rammeområde
2E01. Dog undtaget området til publikumsorienterede
serviceerhverv mod sydøst. Mod syd og vest grænser
området op til uddannelsesområdet Campus Køge, som
allerede er omfattet af lokalplan, og derudover landområder, som potentielt kan anvendes til byudvikling.
Mod nord grænser området op til Ølsemagle Landsby
og byudviklingsområdet omkring Køge Nord station
samt bolig- og erhvervsområder ved Ll. Skensved. De
nærliggende byudviklingsinteresser udløser særligt
behov for udpegning af konsekvenszoner mod syd, vest
og nord.
I Kommuneplan 2017 indgår også arealer til en
udvidelse af Skandinavisk Transportcenter i området
nord for jernbanen Lille Syd (rammeområde 1E05).
Køge Byråd har dog i august 2019 vedtaget en revision
af masterplanen for byudviklingsprojektet Køge Nord,
som medfører ændringer i områdets anvendelse.
Derfor foreslås det, at eventuelle udpegninger i dette
område håndteres i et særskilt kommuneplantillæg i
forlængelse masterplanrevisionen.
Område 3: Pektinfabrikken, Ll. Skensved
Området udgøres af arealet til virksomheden CP Kelco
(inkl. en kommuneplanlagt udvidelsesmulighed),
svarende til kommuneplanens rammeområde 9B03.
Mod vest grænser området op til eksisterende boliger i
Ll. Skensved. Derudover er der nærliggende
byudviklingsinteresser omkring Køge Nord station. De
nærliggende byudviklingsinteresser udløser særligt
behov for udpegning af konsekvenszoner mod øst.

Fastlæggelse af konsekvenszoner og
udpegning af transformationsområder
Når udpegningerne er foretaget, skal afgrænsningen af
konsekvenszonen fastlægges. Her vil der både blive
vurderet på virksomhedernes nuværende
miljøbelastning, og eventuelle ønsker til udvidelser.
Der vil i den forbindelse også blive taget stilling til, om
det er hensigtsmæssigt at udlægge en del af
konsekvenszonen til et transformationsområde med
særlige rammer for byudvikling. Kommunen kan højst
udpege 2 transformationsområder i den 4-årige
kommuneplanperiode.

Den videre proces
Første led i planlægningsprocessen er en
forudgående høring, hvor alle har mulighed for at
indsende forslag og idéer. Denne periode løber fra d.
11. oktober til d. 11. november 2019.
På baggrund af de indkomne bemærkninger
udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til
Kommuneplan 2017.
Når forslaget er behandlet i byrådet, sendes det i
offentlig høring, hvor der igen er mulighed for at
komme med bemærkninger. Først herefter tager
Byrådet stilling til, om kommuneplanforslaget kan
vedtages endeligt.

Hvorfor en forudgående høring?
Ifølge planloven kan Byrådet vedtage ændringer til
den gældende kommuneplan i form af et kommuneplantillæg. Hvis ændringerne ikke er varslet i en
planstrategi, og de er af væsentlig karakter, skal
Byrådet indkalde forslag og idéer til planlægningen
før udarbejdelsen af et planforslag. Det skal ske i en
forudgående offentlig høring efter planlovens §23 c

Forslag og bemærkninger
Du kan sende dine forslag og bemærkninger til:

tmf@koege.dk
Emne: Kommuneplantillæg om produktionserhverv

Område 4: Bjæverskov Vest
Området udgøres af kommuneplanens rammeområder
7E06 og 7E07, som i Fingerplan 2019 er udlagt til
virksomheder med særlige beliggenhedsbehov. Der er
ikke byudviklingsinteresser i nærheden, som udøser
særlige behov for udpegning af konsekvenszoner.

eller til:
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Bilag: Gældende kommuneplanrammer med forslag til udpegninger

