Offentlig høring af forslag til Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge
og VVM redegørelse
Jeg vil gerne byde velkommen til aftenens borgermøde om det nye
universitetssygehus.
Det er glædeligt, at vi nu er nået så langt, at vi på vegne af et enigt byråd kan få
lejlighed til at præsentere forslag til lokalplanen, som skal muliggøre Region
Sjællands nye universitetssygehus her i Køge. Udover lokalplanen er også et tillæg til
kommuneplanen med en tilhørende såkaldt VVM-redegørelse og miljøvurdering i
offentlig høring. VVM-redegørelsen belyser forskellige miljøpåvirkninger, som følge af
det nye sygehus.
Den offentlige høring af planforslagene begyndte den 1. oktober og vil fortsætte otte
uger frem til den 26. november. I denne periode har I som borgere mulighed for at
kommentere på planforslagene og komme med bemærkninger og indsigelser.
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Planprocessen for sygehuset har været længe undervejs. Sidste år i fra 20.
november og frem til 18. december afholdt kommunen en idéfase forud for
udarbejdelsen af VVM-redegørelsen. På det offentlige informationsmøde i idéfasen
sidste blev der nedsat en følgegruppe, som har haft mulighed for at følge ekstra godt
med i planarbejdet for sygehuset. Der har været afhold to møder med følgegruppen i
første kvartal af 2014. Køge Kommune og Region Sjælland har desuden dialog med
Asgård Skole, som er nabo til sygehuset omkring forholdene vedrørende børnenes
skolevej.
Om lidt vil planchef Casper Toftholm fortælle lidt mere om baggrunden og tidsplanen
for lokalplanen og VVM-redegørelse, hvilken proces der er i gang. Herefter vil han
gennemgå hovedpointer i lokalplan.
Derefter vil planlægger Troels Wissing fra Byg og Plan supplere med gennemgang af
hovedpointer i VVM-redegørelsen. Trafikplanlægger Thomas Meier vil supplere om de
trafikale forhold i VVM-redegørelsen og konkrete løsninger.
Når vi har hørt om planer og VVM, vil projektchef Lene Stevnhoved fra Region
Sjælland fortælle om sygehusprojektet og det bygge- og anlægsarbejde, som
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forventes at gå i gang til næste år, og hvad det indebærer for os her i Køge
Kommune.
Efter en tiltrængt pause på ca. 10 minutter vil der være mulighed for at stille
spørgsmål til det I har hørt og komme med forslag til den videre proces.
Har I konkrete forslag til processen og planforslagene, vil jeg gerne bede jer om
også at sende dem til Teknik- og Miljøforvaltningen på tmf@koege.dk. Det sikrer at
jeres bemærkninger og forslag bliver gengivet mest korrekt.
Her i salen deltager foruden Casper Toftholm, Troels Wissing, Thomas Meier og Lene
Stevnhoved, som jeg allerede har nævnt, følgende fra Region Sjællands rådgivere
Rådgivergruppen USK:
• Myndighedskoordinator Sandie Stokholm Andersen
Fra Køge Kommune deltager endvidere Dorte Zschau som referent
Jeg vil nu give ordet videre til planchef Casper Toftholm…
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AFSLUTNING:
Jeg vil gerne takke for alle oplæggene og for den gode diskussion, som vi har haft
her i aften. Jeg håber at I kan gå herfra med en god fornemmelse af, hvad der
videre skal ske, før det nye universitetssygehus står færdigt.
Jeg vil atter minde om at denne offentlige høring slutter den 26. november, og har I
bemærkninger, skal de være modtaget af kommunen senest denne dato.
Mailadressen var som sagt tmf@koege.dk.
I kan naturligvis finde mere information på kommunens hjemmeside,
www.koege.dk.
Tak for i aften og kom godt hjem.

