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November 2011

Udviklingsplan for Køge Kyst
Livet før byen - Byen for livet

Lokalplanens formål
Lokalplan 1087 er udarbejdet som led i realiseringen af udviklingsplanen for byudviklingsprojektet ”Køge Kyst”.
Lokalplanen skal muliggøre fjerde af etape af byudviklingsområdet
Søndre Havn.
Visionen med lokalplanen er at skabe et byområde med et tæt
urbant udtryk indeholdende forskellige typer af attraktive boliger,
lettere erhverv, rekreative arealer og et miljø, som forholder sig til
den unikke beliggenhed ved vandet og havnen.

Kvalitetsprogram

Køge Kyst - Kvalitetsprogram

Prospekt for etape SH4 på Søndre Havn

Køge Kyst - Prospekt for etape SH4
Søndre Havn fra marts 2019

Lokalplanen indgår som en del af det nye byområde på Søndre
Havn, hvor der skabes et særligt attraktivt og bæredygtigt byområde tæt på havn, strand og by. Byområdet skal styrke den eksisterende Køge by med attraktive boliger og erhvervsmuligheder og
fremme en sund og bæredygtig livsstil. Områdets centrale beliggenhed i Køge giver optimale muligheder for at benytte offentlig
transport og samtidig skabe let adgang til nye arbejdspladser.
Den nye bydel skal give mulighed for en varieret byoplevelse med
en mangfoldighed af kultur og byliv, der både for kommunens
nuværende befolkning, og for de borgere som vil få deres daglige
gang i det nye byområde.
Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse til bolig- og erhvervsformål, der opføres i en varieret karréstruktur, hvor primært stueetagerne kan anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv,
offentlig formål, dagligvarebutik og mindre detailhandel samt fællesarealer knyttet til boligerne.
Bebyggelsen skal udformes i samspil med friarealer og byrum med
forskellige grader af offentlighed. Helt offentlige promenader etableres mod havnen og strandengen. Mellem bebyggelserne etableres offentligt tilgængelige almindninger (”alle mands eje” områder), og internt i bebyggelserne etableres mere private gårdrum,
som dog også skal være offentligt tilgængelige.

Køge Kyst - Arkitektonisk mangfoldighed på Søndre Havn - et inspirationshefte fra maj 2015
Illustrationer i lokalplan 1087 er
taget fra Udviklingsplanen for Køge
Kyst ”Livet før byen - byen for livet”
udarbejdet i 2011 med tilhørende
kvalitetsprogram, prospekt for etape
SH4 på Søndre Havn, samt ”Arkitektonisk mangfoldighed”. Materialet er
udarbejdet for Køge Kyst.

En bæredygtig løsning til håndtering af regnvand fra området indtænkes i planen ved brug af LAR løsninger (Lokal Afledning af
Regnvand). Her samles regnvand fra alle tage, gårdrum og vejen
og ledes via almindingerne til Strandengen eller havnen udenfor
lokalplanområdet.
Lokalplanområdet indgår i kommunens overordnede planlægning
for Køge Dige, som skal sikre kommunen mod stormflod og stigende havvandstand. Derfor udformes de offentlige promenader mod
strandengen og havnen som et dige, der vil yde beskyttelse på
samme niveau, som den øvrige planlagte kystbeskyttelse i kommunen.
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Luftfoto af lokalplanområdet - lokalplan 1087
Illustrationsplanskitse - ikke målfast.
Tegningen viser et eksempel på (...)

SH4
Lokalplan 1087

Lokalplanen skal sikre et godt samspil med de omkringliggende
områder: Strandengen, Stranden, Den Maritime Halvø og havnen.
Lokalplanen skal derfor også muliggøre kystsikring af stranden og
sikre god tilgængelighed mellem stranden, Den Maritime Halvø og
bebyggelsen.
Køge Kyst
I 2010 udskrev udviklingsselskabet Køge Kyst P/S (ejet af Realdania By & Byg samt Køge Kommune i fællesskab) en tværfaglig parallelkonkurrence om udviklingen af Køge Kyst. Køge Kyst omfatter
i alt 24 ha fordelt på Søndre Havn, Collstropgrunden og stationsområdet i Køge by (se illustration s. 4).
Parallelkonkurrencen resulterede i en udviklingsplan for Køge Kyst
”Livet før byen - byen for livet” udarbejdet i 2011 med tilhørende
kvalitetsprogram.
Den omfattende byomdannelse skal forstærke Køges rolle som
center i hovedstadsområdet og Øresundsregionen. Realiseringen af
byomdannelsen af flere af områderne er allerede langt fremskreden.

Kommende
P-hus

Status for udviklingen, august 2019
Til salg
Solgt

Søndre Havn byudviklingsområde med etaper og byggefelter til boliger og erhverv indtegnet på luftfoto.
Status for udviklingen fra august 2019.

Lokalplan 1087 - fastlægger detaljerede bestemmelser for den
fjerde af de 6 etaper i udviklingsområdet på Søndre Havn (SH4).
Planen er udarbejdet på baggrund af prospekt for etape SH4, Udviklingsplanen for Køge Kyst og inspirationsheftet - Arkitektonisk
mangfoldighed på Søndre Havn. Prospekt for etape SH4 skal ses
som en konkretisering af udviklingsplanens hovedgreb.
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Princip for byrum og friarealer i hele udviklingsområdet for Søndre Havn. (Fra prospekt for etape SH4)

Udviklingsplan for Køge Kyst
Søndre Havn har en attraktiv beliggenhed ud til Køge Bugt og tæt
på Køge centrum. Den attraktive sammenhæng og placering med
herlighedsværdier som stranden, havnen, strandengen og byen
skal være med til at tiltrække nye borgere til byen. Området skal
også ses som et tilbud til køgeborgere og invitere til bevægelse,
motion, besøg og oplevelser i al almindelighed.
På Søndre Havn er målsætningen, at der i størst muligt omfang
sker en blanding af funktioner, herunder med forløb med udadvendte funktioner i stueetagen.

Illustration af vejrum på Søndre
Havn. Illustrationen er fra udviklingsplanen for Køge Kyst, Livet før
byen - byen for livet.
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Havnepladsen
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Princip for veje og trafikhåndtering i hele udviklingsområdet for Søndre Havn. (Fra prospekt for etape SH4)

Bebyggelsen skal udformes som en moderne version af en karréby.
Søndre Havn trafikbetjenes fra Carlsensvej og Strandpromenaden
med øst/vestgående bolig- og fordelingsveje.
Hvor vejene krydser almindingerne, sikres kig mod syd eller nord.
Skiftet imellem karrébebyggelserne og de åbne almindinger bryder
de øst/vestgående vejes forløb.
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Tilgængeligheden langs stranden sikres i denne lokalplan ved at
skabe forbindelse mellem stranden og Den Maritime Halvø, se nedenstående illustration.

Illustration: Forbindelsen mellem
stranden og Den Maritime Halvø.
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Bilparkering på Søndre Havn skal altovervejende placeres i parkeringskældre under de enkelte byggefelter og i et planlagt parkeringshus.
Grundet den omfattende jordforurening fra virksomheden Kemetyl
skal der afgraves store mængder jord i SH4 etapen. Som konsekvens af afgravningen lægges der derfor i prospekt for SH4 op til,
at der etableres sammenhængende p-kældre på tværs af byggefelterne og almindingerne.
Al parkering udløst af byggeriet i etape SH4 etableres i p-kældrene
under bebyggelserne. Der stilles dog krav om et mindre antal parkeringspladser på terræn.
Eksisterende forhold
En stor del af lokalplanområdet udgøres af den tidligere Kemetylgrund, hvoraf en del er belastet af kraftig forurening. Grunden
fremstår i dag ryddet. Forud for byggeri forventes afgravet store
mængder jord.
Mod nord afgrænses området af et samlet anlæg med Roklub og
havnebassin, mod øst af kajkanten samt Den Maritime Halvø med
Kano- og kajakklub, vinterbadeklub m.fl.
Mod syd ligger et naturområde i form af strandenge og strand.
Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger etaperne SH1, SH2
og SH3, hvor realiseringen af omdannelse fra havneområde til byområde er begyndt og forventes udbygget indenfor få år.
Inden for lokalplanområdet er der i dag ingen bebyggelser udover
det midlertidige byrum ”Udsigten” og ”Gyngen”, som søges placeret et andet sted.
Køge Kyst etablerede i 2014/2015 Søndre Strand med høfder og
sandopbygning. I sommeren 2017 blev den nordlige høfde fjernet,
da det havde vist sig, at der dels samlede sig store tangmængder
nord for høfden og dels opstod farlige strømforhold.
Stranden har siden været overvåget med årlige opmålinger af
vanddybder og luftfoto. Det har som forventet vist sig, at sandet
flytter sig i området og der derfor sker en erosion syd for den gamle kystlinje ved klubberne.
Kystdirektoratet har tilladt sandfodring i området for at medvirke
til at skabe en strand i ligevægt. Det er dog vurderingen, at der
også bør etableres en kystsikring, så tilgængeligheden langs stranden opretholdes.
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Dogmer for arkitekturen
For at inspirere til at skabe et område med variation og mangfoldighed i arkitekturen, er der udarbejdet et inspirationshæfte til udformning af den fremtidige bebyggelse på Søndre Havn ”Arkitektonisk mangfoldighed på Søndre Havn - et inspirationshefte” fra maj
2015. Hæftet indeholder følgende 10 dogmer:
1.

Bygninger varierer i farve og materialer i forhold til bygningerne i de tilstødende byggefelter.

2.

Det primære facademateriale suppleres af andre materialer,
der kan variere bygningens udtryk og fremhæve forskellige
funktioner.

3.

Bebyggelsens højde varierer inden for de enkelte byggefelter
mellem 3 og 7 etager.

4.

Facaderne fremstår med skift i rytme og retning.

5.

En variation af adgangssystemerne skaber muligheder for
fælles uderum i højden.

6.

Tagetagerne udnyttes som fælles friarealer eller som private
uderum for boligerne på de øverste etager.

7.

Karréernes stueetager og kantzoner udnyttes, så de understøtter mødet med de omkringliggende byrum.

8.

Porte og åbninger i facaden skaber transparens og adgang til
karréernes indre rum.

9.

Gårdrummene udformes, så de understøtter karréernes eget
udeliv og samtidig giver passagemulighed.

10. Bebyggelsen lyssættes, så gårdrum og facader understøtter
stemningen i de tilstødende byrum.
Med konkretiseringen af udviklingsplanen er der i prospektet for
SH4 fortaget justering af den maksimale bebyggelseshøjde, som
for SH4 giver mulighed for bebyggelse i 9 etager på 3 udvalgte
punkter.

Eksempel på varierende bygningshøjder.

Princip for udnyttelse af tagetager
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Eksempel på variation i facade mønstret

Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder. Delområde I kan anvendes til boliger, kontor- og serviceerhverv, herunder publikumsorienterede serviceerhverv, offentlige formål samt detailhandel. Delområde II kan kun anvendes til rekreative formål med mulighed
for etablering af anlæg til kystsikring og sti.

I
II

Lokalplanens delområder

Alle boliger skal være helårsboliger. Dog kan der etableres overnatningsmuligheder uden køkken, hvor besøgende kan overnatte
i selvstændige enheder. Disse betragtes som fællesfunktioner. Der
kan maksimalt etableres 3 stk. á maksimalt 40 m2 pr. karre.
Publikumsorienterede serviceerhverv skal forstås bredt, som gallerier, caféer og servicefunktioner, herunder til brug for aktiviteterne
på Den Maritime Halvø og stranden.
Der ønskes skabt variation i boligstørrelserne i området, således
at der bliver plads til både familier, unge og ældre. Boligernes
gennemsnitsstørrelse må derfor ikke være mindre end 85 m2 for
den enkelte karré, dog kan der i byggefelt SH 4-3 tillades en gennemsnitsstørrelse på min. 75 m2. Til beregning af boligstørrelsen
medregnes andel i fællesarealer, da der kan være ønske om f.eks.
seniorboliger, hvor de enkelte boliger har en begrænset størrelse,
mens større rum til fælles arrangementer mv. giver kvalitet til boligerne.
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Byggefelter i SH4

Lokalplanen giver mulighed for, at der indenfor etape SH4 kan
opføres i alt ca. 45.000 m2 etageareal. Der fastsættes maksimale
etagearealer for de enkelte byggefelter svarende til en bebyggelsesprocent for området som helhed på knap 155. Derudover kan
hver karré øge etagearealet med 3% til porte, samt tilbagerykning
af facaden og cykelparkering i stueplan. Muligheden skal bidrage
til at skabe åbenhed og variation af bebyggelsen, og til at friholde
de udendørs opholdsarealer for cykler.
For at fremme byliv og en god visuel kontakt mellem bebyggelse
og byrum stilles der særlige krav til funktioner og udformning af
stueetagen. I stueetagerne skal ca. 1.500 m2 anvendes til publikumsorienterede erhvervsfunktioner, herunder detailhandel, kulturelle funktioner og institutioner. Derudover skal ca. 2.000 m2
anvendes til fællesfunktioner tilknyttet boligerne, som overvejende
placeres i stueetagerne.
Bebyggelsen
Bebyggelsens fem byggefelter skal opføres i en karré-struktur med
en øst-vestgående vej, og nord-sydgående grønne friarealer, kaldet ”almindinger”. Bebyggelsen skal opføres med varierende bygningshøjder på mellem 3 og 7 etager, og med punktvise tårne i op
til 9 etager. De punktvise tårne skal placeres i byggefelterne SH4-4
og SH4-5 i udvalgte zoner langs den del af byggefelterne, der er
orienteret mod kysten. Tårnene vil dermed fremstå som en del
af byens fremtidige skyline, og skyggevirkninger på bygninger og
opholdsarealer reduceres. De punktvise tårnmotiver skal markere
afslutningen på bebyggelsen og modsvare de store åbne arealer
omkring.
Bygningsdybden kan være op til 12 m. Men da der af hensyn til
vind, støj og arkitektonisk variation ønskes varierede facader med
frem- og tilbagespring, f.eks. i form af indeliggende altaner, kan
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det give pladsproblemer i forhold til disponering af boligen. Derfor
giver lokalplanen mulighed for, at en del af lejlighederne kan have
en dybde på 13 m på halvdelen af facadelængden. For den enkelte
karré gælder, at maksimalt 25 % af den samlede bygningslængde
kan have en bygningsdybde på 13 m. Dette svarer til, at to længer
ud af fire i en kvadratisk karré, har lejligheder med indeliggende
altaner og større bygningsdybde.
Flere steder langs bebyggelsen gives der mulighed for, at der kan
etableres en kantzone. Kantzonen skal anvendes til dels at skabe
variation ved bygningsfoden, dels til at formidle overgangen og
højdeforskellen mellem karreen og de offentlige byrum. For at
skabe en overgang mellem offentlige og private funktioner ved almindingerne fastsættes det, at for hvert byggefelt kan maksimalt
40 % af kantzonearealet mod almindingerne anvendes til private
funktioner, såsom terrasser og forhaver. Kantzonen skal udformes
således, at den inviterer til ophold, dog kan der etableres cykelparkering inden for kantzonen.
Der gives mulighed for opførelse af karnapper, indeliggende altaner, almindelige altaner og andre facadeelementer, herunder med
forskellige bygningselementer, der medvirker til at reducere støjog vindpåvirkningen.
Karréernes varierende bygningshøjde sikrer sammen med altaner,
terrasser og kantzoner/haver en varieret facadeudformning og
et boligområde af høj arkitektonisk kvalitet. Hertil kommer store
karré-åbninger indtil gårdrummene fra de omgivende promenader,
almindinger og vejen, der skal være med til at sikre gennemsigtigheden i bebyggelsens og friarealernes relation til hinanden. Placering af portåbninger tilpasses hensyn til støj og vind.
Parkeringskælder
Parkering i området skal fortrinsvis foregå i parkeringskældre, der
etableres under byggefelterne. Princippet er, at parkeringskældrene kan etableres på tværs af flere byggefelter og de mellemliggende almindinger. Parkering til handicapbusser kan dog placeres
på terræn.

parkeringskælder kan udføres med plant gulv uden spring og ramper

Illustration der viser princippet for parkeringskælder.

13

Traﬁkmængder a�ængig af nedkørsel �l parkeringskælder

Traﬁkmænger a�ængig af nedkørsel �l parkeringskælder
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Diagrammer der viser 3 eksempler på nedkørsel til p-kælderne. Trafikmængderne er afhængig af placering af nedkørslen.

Parkeringskælderen skal udformes så overliggende gårdrum maksimalt er 1,4 m over det omkringliggende terræn. Det skal sikres
at terrænforskellen ikke udgør en barriere, og kanten må ikke
fremstå som en høj sokkel.
Det vurderes, at ved at lade parkeringskælderen forløbe på tværs
af byggefelter og almindinger kan der åbnes mulighed for en mere
hensigtsmæssig trafikafvikling. Afhængig af den konkrete løsning
(se diagrammer ovenfor), vil sammenhængende p-kældre give
mulighed for, at en del af trafikken på Søndre Molevej afvikles i
kælderen og ikke på gaden. Dette har desuden den fordel, at fortovet kun skal krydses af biler til P-kældre et sted i hver side.
Trafikmængden og dermed støjbelastningen på Søndre Molevej er
afhængig af hvor nedkørslerne placeres, se diagrammer herover.
Det fremgår, at det er hensigtsmæssigt at placere op-/nedkørsler
så vestligt som muligt.
Vindstudier
Der har tidligere været udarbejdet vindstudier for at undersøge
komforten for hele Søndre Havn på baggrund af den overordnede
bebyggelsesstruktur, se illustration. Bebyggelsesstrukturen herfra
er principielt bevaret i SH4, dog er den østligste karré og en længebygning blevet samlet til én karre, hvorved en vindudsat korridor undgås. For den aktuelle struktur er der udarbejdet et notat
med opmærksomhedspunkter, se Miljørapporten.

Vindstudie af komforten for hele
Søndre Havn. Studiet er udarbejdet ifm. SH1 og SH2, dvs. der er
tale om en tidligere struktur af
området.

14

og tårne, kombineret med et varieret
forløb af almindinger gør det muligt at
´skræddersy´ bebyggelsen med stor
hensyntagen til skyggedannelse i den
relativt tætte bydel.

kl 9

'HÀHVWHDOPLQGLQJHUYLOKDYHIXOGVROPLGW
på dagen. Morgen og aften vil henholdsvis
den vestlige kantzone og den østlige
kantzone i almindingerne have sol.
n af prosdagslyset
Udformningen af den enkelte karré skal
et med
ses i samspil med nabokarréerne og de

tilstødende veje og almindinger. Den enkelte
bygherre kan disponere arealerne i den
ne pågældende
sig som
karré anderledes end vist i
deling
af
prospektet
her, men skal da dokumentere de
tagboliger
DÀHGWHNRQVHNYHQVHULIRUKROGWLOGDJVO\VPY
rieret
uligt at
stor
e i den

XOGVROPLGW
enholdsvis
stlige
sol.

arré skal
ne og de
e Den enkelte
ne i den
end vist i
kumentere
e
de
YOGDJVO\VPY

kl 12

kl 9

Juni kl. 9

kl 9

Juni kl. 12

kl 9

kl 12

kl 12

kl 12

Juni kl. 16

kl 16

Dagslys

Skyggebillede juni

Marts kl. 9
kl 9
kl 9
Skyggediagrammer af mulig fremtidig bebyggelse i SH4.

Marts kl. 12

kl 12

kl 12

Marts kl. 16

kl 16

Dagslys

kl 16 af skitseprojekter
kl 16
Der skal i forbindelse med udarbejdelse
foreSkyggebillede marts/september
tages supplerende vindstudier, for at afdække eventuelle udsatte
steder, så der kan tages hensyn hertil i udformningen af bygninger,
Dagslys
Dagslys
afskærmninger og udearealer.
Skyggebillede
Skyggebillede
juni
juni
Dagslysstudier
Når man bygger højt og tæt skal man være særlig opmærksom på
at sikre gode lysforhold. Der er derfor udarbejdet skyggediagrammer til analyse af dagslyset. Diagrammerne viser eksempel med
punktvise tårne på 9 etager i byggefelt SH4-4 og byggefelt SH4-5.
Der stilles desuden krav om supplerende skyggediagrammer i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
kl 16
kl 16
Det enkle princip med en bebyggelse i op til 7-9 etager med tag-

DagslysDagslys

Skyggebillede
marts/september
Skyggebillede
marts/september

Snit der viser princippet med butik eller publikumsorienteret erhverv mod gaden og boligen orienteret med gårdrummet.
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boliger og tårne, kombineret med et varieret forløb af almindinger,
gør det muligt at ”skræddersy” bebyggelsen med stor hensyntagen
til skyggedannelse i den relativt tætte bydel.
Diagrammerne viser, at almindingerne vil have fuld sol midt på dagen. Om morgenen vil Kajkanten og den vestlige kantzone i almindingerne have sol. Engkanten vil have sol fra om morgenen til sen
eftermiddag, Søndre Molevej, inklusiv pladsdannelsen mod øst, vil
med den øst-vestlige orientering, have en del sol henover dagen.
Funktioner i stueetagen og publikumsorienterede funktioner
Der skal indenfor lokalplanområdet etableres publikumsorienterede
serviceerhverv og detailhandelsbutikker med et minimum samlet
bruttoetageareal på 1.500 m2.
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres én større dagligvarebutik på maksimalt 600 m2 samt yderligere detailhandel på
maksimalt 800 m2 bruttoetageareal, der skal fordeles på mindre
enheder af maksimalt 300 m2 pr. enhed.
For at sikre et byområde med diversitet og åbne stueetager skal
de publikumsorienterede serviceerhverv fortrinsvis placeres i stueetagen langs med Søndre Molevej og mod havnen.
Fællesfunktioner knyttet til boliger, herunder gæsteovernatningsmuligheder, skal ligeledes primært placeres i stueetagen.

Illustration af karakteren i et gårdrum.

Dog gives der mulighed for, at publikumsorienterede serviceehverv
og fællesfunktioner for boligerne, kan placeres på andre etager,
hvis dette skønnes hensigtsmæssigt i forhold til den samlede fordeling af funktioner, og for at kunne udnytte attraktive steder. Det
kan f.eks. være et fælleslokale i tilknytning til en taghave, eller en
restaurant med en særlig udsigt.

42

Illustration af karakteren af et gårdrum.
(Fra prospekt for etape SH4)

16

Herover: Eksempler på beplantning og transparante/porøse læskærme som reducerer vindhastigheder.

Til højre: Eksempler på transparant
støjskærm i bygningers fulde højde.
Skærmen er under konstruktion.
Skærmen kan udover at fungere
som støjdæmpning etableres med
f.eks. gangbroer mellem de 2 karréer.

De publikumsorienterede serviceerhverv og fælles funktioner ønskes, ligesom detailhandel, fordelt på mindre enheder, derfor er
der i bestemmelserne fastsat et maksimalt etageareal på 300 m2.
Institutioner kan dog etableres med et større etageareal.
Der gives mulighed for at butikker og de mindre publikumsorienterede erhvervsenheder er ensidigt orienteret mod adgangssiden, så
der på bagsiden kan etableres boliger med direkte kobling til gårdrum. Erhvervs- og butiksarealer, der har facade mod gården skal
bearbejdes, så de ikke opleves som bagsider.
Fri- og opholdsarealer
Byrum og friarealer indenfor lokalplanområdet udgøres af almindingerne, gårdrum, taghaver, altaner, terrasser, Engkanten og Kajkanten, samt et rekreativt byrum ved afslutningen af Søndre Molevej. Mod nord og øst etableres et nyt element i form af en hævet
promenade som pendant til Engkanten. Den hævede promenade
udgør ligeledes klimasikring og brandvej. Nedenfor promenaden
bevares den eksisterende kaj og bolværk, hvorved nærheden til
vandet og de industrielle kulturspor bevares.
Herudover sikres med lokalplanen, at arealet øst for bebyggelsen
(delområde II) udlægges som et rekreativt areal i tilknytning til
det maritime aktivitetsområde nord for. Områdets primære funk-
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tion skal være at sikre åbne og imødekommende forbindelser og
opholdsmuligheder mellem Engkanten, stranden og den maritime
halvø i en samlet løsning som håndterer niveauspring og erosionspåvirkning. Som led heri kan der udføres den nødvendige kyst- og
erosionssikring.
Kystsikringen udformes så den skaber en stabil strand mod bebyggelsen og et godt grundlag for en sti og således, at stranden syd
for stabiliseres bedst muligt
For lokalplanområdet gælder det, at almindingerne skal fungere
som offentligt tilgængelige begrønnede friarealer, samtidig med at
stuelejlighederne får mulighed for private terrasser ud til fællesarealet. Terrasserne udformes med en åben karakter mod almindingerne.
Almindingerne anlægges ovenpå de to parkeringskældre henholdsvis nord og syd for Søndre Molevej. Almindingerne skal indrettes
som bakkelandskaber eller med højbede og en deraf mere urban
karakter. Konstruktionen af P-kælderens tag etableres således, at
det kan bære et tilstrækkeligt vækstmedie, så der kan plantes buske og træer. Almindingerne skal ligeledes indrettes, så de håndterer regnvandet fra bebyggelsen med udledning til henholdsvis
Strandengen og Havnen.
Almindingerne kan indeholde forskellige elementer til leg og ophold samt afskærmning, herunder 2 større tværgående transparente skærme som lægivere eller som støjafskærmning, hvor det
er nødvendigt. Der kan i mindre omfang etableres cykelparkering
til de tilstødende karréer.
På forsiden ses en illustration af en urban alminding.

Fotografier: eksempler på gårdrum
i opførte bebyggelser i SH1.
(Fra prospekt for etape SH4)

For hver karré anlægges der et individuelt udformet gårdrum med
mulighed for leg og ophold. Gårdrummene skal være offentlig tilgængelige, men kan desuden indeholde private terrasser til stuelejligheder. For at sikre adgang og transparens til gårdrummene,
må der ikke etableres aflåste porte ud mod de offentlige arealer.
Der etableres minimum én rampeadgang til hvert gårdrum, for at
sikre adgangsmulighed for bevægelseshæmmede.
Kantzonen mod Engkanten og”den hævede promenade” skal bearbejdes således at niveauspringet til gårdrum og stuelejligheder
ikke opleves som en høj lodret barriere.

Illustration af karakteren af engkanten (tv) og Kajkanten med ”den hævede promenade” og skyline mod havnen (th).
(Fra prospekt for etape SH4)
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Det tilstræbes, at al ny beplantning indenfor lokalplanområdet bliver allergivenligt.
Der skal minimum udlægges udendørs opholdsarealer, der overholder de vejledende grænseværdier for støj, svarende til 15%
af boligarealet og 5% af erhvervsarealet. Opholdsarealer kan
etableres i gårdrum og på bygningernes tagetager, enten som fællesarealer eller som private tagterrasser. Ligeledes kan terrasser,
indeliggende og påhængte altaner, almindingerne samt den del af
altangange, der overstiger en bredde på 1,3 m, medregnes som
opholdsarealer.
LAR løsning og klimasikring
I lokalplanområdet skal der etableres LAR løsninger til håndtering
af al overfladevand. Det vil betyde, at der i gårdrum og almindinger kan etableres trug, vandtrapper, render og bassiner til håndtering af overfladevand.
LAR løsninger udføres så vidt muligt som synlige landskabelige eller urbane elementer. Vandet indgår på den måde som en integreret del af de udendørs opholdsrum, inden det ledes ud af området
enten til nedsivning på Strandengen mod syd eller til udledning til
havnebassinet.
I gårdrummene kan der ligeledes etableres LAR løsninger, som kan
lede regnvand til almindingerne. Der stilles krav om maksimale
vandmængder pr. udledningspunkt, hvilket kan opnåes ved forsinkelse af regnvandet i gårdrummene.
For at sikre, at regnvandet kan ledes ud af området, udformes
terrænet med en øst-vest gående ”højderyg” i ny Søndre Mole-
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Visualisering af mulige udformninger af vejforløb

vej, hvorfra regnvandet ledes henholdsvis mod havnen eller mod
strandengen. Dog kan det tillades, at regnvand fra den østlige alminding ledes til havnen.
Ligeledes etableres gårdrum i en højere kote end omgivelserne,
således at overfladevand fra gårdrummene kan ledes til almindingerne. Dog må højdeforskellen mellem gårdrum og omgivende
promenader og fortove ved åbninger til gårdrum maksimalt være
1,4 m for at sikre indkig til gårdrum. Se koteplanen, ligeledes gengivet i kortbilag 3.
Der fastsættes bestemmelser om tag- og facadematerialer til bebyggelserne for at undgå udledning af miljøskadelige stoffer til
recipient.
Overfladevand fra vejen skal enten føres gennem filtermuld i regnbede i forbindelse med almindingerne, beliggende umiddelbart
vest for lokalplanområdet, eller føres via olieudskiller til havnen.
Mod strandengen, stranden, Den Maritime Halvø, kajkanten og roklubområdet skal der anlægges et dige i min. kote 2,8 m DVR90.
Diget skal fungere som både promenade og brandvej.
Vej-og stibetjening samt parkering
Den overordnede trafikbetjening af SH4 sker via Søndre Molevej,
som udgør SH4´s eneste egentlige vej (vej A-A, se kortbilag 2).
Vejen anlægges i øst-vest gående retning således, at den indbyder
til byliv langs udadvendte funktioner i stueetagen og har et flot kig
mod havet.
Søndre Molevej og almindingerne krydser hinanden flere steder.
Ved krydsninger skal vejen underordne sig almindingernes karakter. Det kan fx ske ved at vejen etableres med en hævet flade
mellem almindingerne.
Søndre Molevej afsluttes i en pladsdannelse, der giver mulighed
for god sammenhæng med Den Maritime Halvø. Byrummet kan
bearbejdes, så det indgår i og understøtter aktiviteterne på Den
Maritime Halvø, f.eks. ved at stueetagen mod byrummet indeholder funktioner og service til brug for aktiviteterne på Den Maritime
Halvø og stranden.
Fra Søndre Molevej er der via tre almindinger og pladsdannelsen
mod øst adgang til diget, der udgør et rekreativt promenadeforløb
for gående og cyklister langs kanten af SH4.
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Overgangen mellem promenade og omgivelser bearbejdes med
f.eks. opholdspladser, trapper og ramper, der sikrer god tilgængelighed til de omkringliggende arealer og stisystemerne her.
Sti a-a (se kortbilag 2) skal indgå i en samlet løsning, der omfatter
kystsikring, optager niveauspringet mellem stranden og Den Maritime Halvø og sikrer god passage langs vandet.
Den omfattende jordforurening fra virksomheden Kemetyl forudsætter afgravning af store mængder jord, som gør det hensigtsmæssigt at etablere sammenhængende p-kældre på tværs af byggerier og almindinger.
Bilparkering i området skal anlægges i de to parkeringskældre
under boligkarréerne og almindingerne henholdsvis nord og syd
for Søndre Molevej (se diagrammet s. 14). Langs Søndre Molevej
er der i begrænset omfang mulighed for kantstensparkering, herunder til store handicapparkeringspladser til konkrete beboere.
Ligeledes vil der være mulighed for etablering af offentlig cykelparkering.
Der fastsættes med lokalplanens bestemmelser en parkeringsnorm for området tilsvarende parkeringsnormerne i Køge Kommuneplan 2017-29.
Parkering i SH4 skal dække behovet som funktionerne i bebyggelsen udløser ifølge P-normen. En del af disse pladser skal være
offentligt tilgængelige.
Brand
Søndre Molevej, Engkanten og ”den hævede promenade” skal
kunne fungere som brandredningsveje.
Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Fingerplanen
Fingerplan 2019 fastlægger, at den kommunale planlægning i hovedstadsområdet skal have fokus på byomdannelse og udvikling af
tættere byer i stedet for at inddrage mere bar mark til byformål.
Det muliggør en ressourceeffektiv byudvikling med udnyttelse af
private og offentlige investeringer, begrænser miljø- og klimabelastningen og friholder landskab og natur for bebyggelse. Lokalplan 1087 er i overensstemmelse med dette.
Køge Kommuneplan
Lokalplanen understøtter virkeliggørelsen af Køge Kommuneplan
3C13
2017-29.
Eksisterende kommuneplanrammer
for Søndre Havn med markering af
lokalplanområdet.

3E03
3C20

3R09

3B22
3B23

3C15
3R08

3B26
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Rammebestemmelser
Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 3C15, 3R08 og
3R09. Størstedelen af lokalplanområdet er beliggende indenfor
rammeområde 3C15 Søndre Havn, som er udlagt som centerområde og byomdannelsesområde med en gennemsnitlig bebyggelsesprocent for hele kommuneplanrammen på 155 %.
Mindre dele af lokalplanområdet er beliggende indenfor rammeområde 3R09 Indermolen og 3R08 Strandengen, som er udlagt til rekreative formål. De 2 rekreative områder indgår bl.a. i lokalplanen
for at sikre sammenhæng og tilgængelighed mellem Den Maritime
Halvø og stranden.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for rammeområde 3C15. Lokalplanen følges derfor af tillæg
nr. 5 til Kommuneplan 2017-29, der udlægger en del af rammeområde 3C15 som nyt rammeområde 3C22, der ændrer den maksimale etagehøjde fra 7 til 9 etager og den maksimale højde fra
24,5 m til 32 m og ændrer den maksimale bebyggelsesprocent fra
155 % til 160 %.
Den del af 3R08, der ligger indenfor lokalplanområdet overføres
til 3R09 og der sker en justering af rammeafgrænsningen mellem
3C22 og 3R09.
Det areal, der overføres fra 3R08 til 3R09, udlægges som et rekreativt areal i tilknytning til det maritime aktivitetsområde. Områdets primære funktion er at sikre åbne og imødekommende forbindelser og opholdsmuligheder mellem Engkanten, stranden og Den
Maritime Halvø i en samlet løsning som håndterer niveauspring og
kystsikring. Lokalplanen sikrer, at den del der overføres fra 3R08
til 3R09, ikke kan bebygges.
Se kommuneplantillæg nr. 5 på side 36.
Detailhandel
Lokalplanen giver mulighed for 1.400 m2 detailhandel, heraf maksimalt 600 m2 til dagligvarebutik. Søndre Havn er i kommuneplanen udpeget som en del af Køge bymidte. Den samlede ramme til
detailhandel i Køge Bymidte incl. Søndre Havn er på 31.800 m2.
Den uudnyttede ramme er på 4.000 m2 nyt bruttoetageareal til
detailhandel, heraf højst 2.000 m2 til dagligvarer i Køge Bymidte.
Det maksimale bruttoetageareal til detailhandel omfatter ikke rammeområde 3C16 Collstrop.
Retningslinje 2.3.3 Detailhandel
De maksimale butiksstørrelser i bymidterne er 5.000 m2 bruttoetageareal for dagligvareforretninger og 2.000 m2 for udvalgsvareforretninger.
Redegørelse for detailhandlens påvirkning af bymiljøet
Detailhandel indenfor lokalplanområdet skal placeres i stueetagen
af karrébebyggelserne og orienteret ud imod Søndre Molevej og
”den hævede promenade”.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af én mindre dagligvarebutik, som placeres i hjørnet af en karré så bagsidearealer undgås.
Detailhandelsbutikkerne vejbetjenes, som resten af lokalplanområ-
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det, via Søndre Molevej. Parkering vil fortrinsvist ske i parkeringskælder som tilgås via de fælles nedkørsler fra Søndre Molevej.
Det er Køge Kommunes vision at placere nye butikker i Køge Bymidte. Ved at placere en mindre dagligvarebutik indenfor lokalplanområdet sikres det, at dagligvarebutikkens kundeflow bidrager til
bylivet og derigennem til et kundegrundlag for mindre detailhandelsbutikker og til realiseringen af visionerne for et funktionsblandet byområde på Søndre Havn.
Produktionsvirksomheder og Støjkonsekvensområde
Lokalplanområdet er beliggende indenfor et støjkonsekvensområde
jf. Køge Kommuneplan 2017-29 retningslinje 2.7. Det fremgår, at
området i et kommende kommuneplantillæg med retningslinjer for
produktionsvirksomheder desuden forventes udlagt som konsekvensområde. Køge Kommune har igangsat udarbejdelse af kommuneplantillægget for ”Planlægning af erhvervsområder forbeholdt
produktionserhverv”.
En lokalplan skal jf. Planlovens §16 redegøre for, hvordan det sikres, at den ændrede anvendelse ikke påvirker de eksisterende produktionsvirksomheders driftsmuligheder, både vedr. støj og støv,
lugt og anden luftforurening. Det skal vurderes, hvilke afværgeforanstaltninger der kan tages i brug. Eventuelle afværgeforanstaltninger skal jf. Vejledning om Produktionsvirksomheder udarbejdes
i dialog med de pågældende virksomheder.
Støj
Der er udarbejdet en støjmodel for hele Køge Havn, der dækker
områderne fra Søndre Havn i syd til Marinaen i nord og omfatter
både eksisterende virksomheder og de planlagte erhvervsarealer
ved den nye erhvervshavn og Unitterminalen samt laste-/losseaktiviteter. Modellen er udarbejdet af Rambøll med deltagelse af
Køge Kommune, Køge Havn og Køge Kyst og i tæt dialog med de
eksisterende virksomheder i erhvervsområderne nord for havneområdet. (Rambøll 23/02/2015)
Modellen er udarbejdet således, at den tager udgangspunkt i
virksomhedernes miljøgodkendelser eller, for virksomheder uden
miljøgodkendelse, deres nuværende begrænsninger forårsaget af
støjgrænser ved eksisterende støjfølsomme anvendelser. Støj fra
skibe (lastning/losning) er beregnet udfra hvilke skibe og dermed
deres aktiviteter, man kan forvente benytter havnen.
I alle tilfældene indeholder modellen derfor virksomhedernes ”støjmæssige råderum”, således det sikres at etablering af ny følsom
anvendelse ikke medfører skærpede krav eller begrænser virksomhedernes udviklingsmuligheder.
Modellen er løbende gennem hele processen med planlægning og
udvikling af Køge Havn blevet benyttet til støjberegninger, der viser eksisterende virksomheders og planlagte områders støjforhold,
herunder konsekvenser for det aktuelle område ved Søndre Havn.
Beregningerne viser, at Søndre Havn ikke vil være en begrænsende faktor for det nye/planlagte område ved Køge Nordhavn (Rambøll 16/10/2014).
Beregningerne viser, at Søndre Havn er påvirket af støj fra den blivende erhvervshavn nord for havneindløbet, der overstiger de vej23

ledende grænseværdier. Det er støj fra kajpladserne i natperioden,
der er dimensionerende for støjforholdene, her kan der forekomme
en overskridelse på 15 dB på facaden.
Støjforhold på Søndre Havn reguleres efter reglerne for ny støjfølsom arealanvendelse i eksisterende støjbelastede byområder, og
dermed Planlovens § 15, stk. 2, nr. 25 hvorefter en lokalplan kan
fastsætte bestemmelser om ”isolering mod støj af ny boligbebyggelse i eksisterende boligområder eller områder for blandede byfunktioner”. Støjisolering af boliger, således at der opnås et godt
lydmiljø i boligen og på udendørs opholdsarealer, fastsættes som
betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse jf. ”Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, juli 2007”.
Det vurderes på den baggrund, at lokalplanen er i overensstemelse med planlovens regler om udlæg i støjbelastede byområder og
retningslinjen for støjkonsekvensområdet. Realisering af lokalplanen vil ikke få konsekvenser for virksomhedernes udviklingsmuligheder eller medføre skærpede krav.
Støv, lugt og anden luftforurening
Køge Kommunes miljøafdeling har lavet en screening af virksomhederne, med henblik på afdækning af en eventuel risiko for at
virksomhederne påvirker Søndre Havn med uacceptable gener i
form af støv, lugt eller luftemissioner.
De kilder til luftforurening der findes tæt på Collstrupgrunden,
f.eks. VEKS skorstene og Junckers scrubber, vurderes ikke at have
nogen væsentlig påvirkning på SH4, idet afstanden er større end
til Køges Bykerne. De virksomheder, der ligger tættest på SH4,
er alle shipping firmaer, der modtager og sender mange forskellige slags gods. Der er ikke luftafkast hos disse virksomheder. Den
eneste umiddelbare gene vil være støv – som ikke vurderes at
være væsentlig.
Skibe der brænder fuelolie af, mens de ligger i havnen ligger primært på Kaj 27 og 28, men også Bornholmerfærgen og øvrige
kajpladser kan muligvis påvirke SH4 området med NOx, SO2 og
partikler.
Miljøstyrelsen har i 2003 gennemført en analyse for afdækning af
emissioner fra skibe i havn, hvor Køge Havn indgår som en af de 3
havne, der bliver analyseret. Analysen bliver efterfølgende brugt i
vurderingerne i et paper fra Institut for Miljøvurdering, hvor én af
konklusionerne for Køge Havn er at ”skibstrafik i Køge Havn vurderes at være uden betydning for luftkvaliteten i byen, da mængden
af alle de undersøgte stoffer er lav”. (Institut for Miljøvurdering,
2003). Det bemærkes desuden, at kravene til indholdet af svovl i
skibsbrændstoffer, siden udarbejdelse af overnævnet undersøgelser, er blevet skærpet med EU-direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa. Hvilket medfører at der nu er regler
om, at brændstof, der benyttes i havn, ikke må overstige 0,1 %
svovl.
Det vurderes på baggrund af den foreliggende eksisterende viden ikke, at SH4 vil være væsentligt belastet af luftforurening fra
virksomheder eller skibe som ligger til i Køge Havn. Realisering
af lokalplanen vurderes derfor ikke at få negative konsekvenser
for virksomhedernes/havnens udviklingsmuligheder eller medføre
skærpede krav.
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Illustrationer fra 3D model med oversigtsbilleder set fra nordøst.
Øverst: Model med udbygget byggefelt SH1, SH2 og SH3. Samt de bygninger som forventes bevaret
Nederst: Model med udbygget byggefelt SH1, SH2, SH3 og SH4. Samt de bygninger som forventes bevaret.
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Byomdannelsesområde
Lokalplanområdet er en del af et byomdannelsesområde. Der kan
således i en overgangsperiode på 8 år fra lokalplanens endelige
vedtagelse tillades en 5 dB lempelse i forhold til Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier fra juli 2007, for så vidt angår støjkilder fra virksomheder og kajpladser indenfor området, som med
sikkerhed reduceres eller bringes til ophør inden 8 år. Lempelsen
kan ikke bringes i anvendelse i forhold til virksomheder og kajpladser i den blivende erhvervshavn nord for Søndre Havn, fordi dette
område fortsat skal anvendes af virksomheder med en driftsmæssig tilknytning til havnen.
Kystnærhedszone
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen. Ifølge Planlovens § 16, stk. 4, skal der i lokalplanforslag for bebyggelse i de
kystnære dele af byzonen oplyses om den visuelle påvirkning af
kysten, samt en begrundelse for kommende bebyggelses højde og
volumen og afvigelse fra den eksisterende bebyggelse i området.
Lokalplanområdet fremstår i dag som et ryddet område. Området
har tidligere indeholdt større siloer og bebyggelser.
Lokalplanområdet udlægges til karrébebyggelse med vekslende
etagehøjde med en højde på 24,5 m med mulighed for enkelte
tårne på 32 m målt fra terræn på gadeniveau. Grønne gårdrum og
grønne strøg gennem bebyggelsen binder havn og strandeng sammen. Der etableres forbindelser i almindingerne, på ”den hævede
promenade” og på Engkanten samt fra stranden til Den Maritime
Halvø.
Den kommende bebyggelse vil med sin sammenhængende karréstruktur give Søndre Havn et mere harmonisk og bymæssigt
udtryk efterhånden som havnevirksomhederne afvikles. Den ny
bebyggelse vil variere fra 3 til 7 etager, med punktvise tårne i op
til 9 etager orienteret imod havnen og ”den hævede promenade”
samt den afsluttende rekreative plads. Højdeforskellen på den
kommende skyline for Søndre Havn er med til at give bebyggelsen et forskelligartet udtryk og skalamæssig variation i forhold til
havnen og strandengens rekreative rum. Højden på den planlagte
bebyggelse minder om nogle af de eksisterende industrielle anlæg
på Søndre Havn.
Når hele Søndre Havn er omdannet i overensstemmelse med udviklingsplanen vil det nye byområde skabe en ny kystprofil, hvor
byen markerer sig i samspil med de store erhvervsvolumener på
erhvervshavnen og skabe en klar afgrænsning af byen mod strand
og strandengsarealer.
Det vurderes, at den planlagte bebyggelse på Søndre Havn visuelt
vil påvirke Køges kystlinje, ”sky line”. Kystlinjen ændrer karakter
fra industrihavn til mere bymæssig karakter, og der opereres med
nogle større volumener end i den tidligere industrihavn, men ikke
væsentligt større end de karré-ejendomme, som allerede er opført
på Søndre Havn. Dette medfører, at den gamle bykernes silhuet
helt eller delvist bliver skjult af den nye bebyggelse.
Det vurderes samlet set, at der ikke vil ske en negativ påvirkning
af den visuelle oplevelse af kysten, da der forsat vil være en klar
afgræsning af byen mod strand og kyst.
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Det vurderes tilsvarende, at udsigts- og indsigtslinjer samt adgangsforhold varetages tilstrækkeligt i plangrundlaget.
Vurderingen er uddybet i Miljørapporten, der følger lokalplanforslaget.
Lokalplaner
Lokalplan 3-36
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til havne- og erhvervsformål og retningslinier for bebyggelsens udformning og
trafikbetjening af området, samt retningslinier for opfyldning af
havnebassinet.
Lokalplanen blev vedtaget i 2000 og aflyses for den del af området, som er omfattet af lokalplan 1087.
Lokalplan 3-45
Lokalplanen fastlægger afgrænsningen af den sydlige del af det
nye byområde og de fremtidige moleanlæg, samt muliggøre en
sandopfyldning på Søndre Strand og sikre vej- og stiadgange mellem kysten og byen.
Lokalplanen blev vedtaget i 2005 og aflyses for den del af området
som er omfattet af lokalplan 1087.
Temalokalplan 8-02 Spillehaller
Lokalplanen har til formål at begrænse anvendelsen til spillehaller
med gevinstgivende spillemaskiner i kommunens centerområder.
Lokalplanen omfatter en del af lokalplanområdet.
Lokalplanen blev vedtaget i 2006 og opretholdes for lokalplanområdet.
Lokalplan 1081
Lokalplanen fastsætter rammerne for realisering af Køge Kyst etape SH 3. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål, kontor- og serviceerhverv samt institutioner og detailhandel.
Mod vest afsluttes lokalplanområdet af en alminding som støder
op til lokalplan 1087, for at kunne regulere kantzonen i lokalplan
1087 er det nødvendigt at aflyse en del af lokalplan 1081.
Lokalplanen blev vedtaget i 2017 og aflyses for del den af området
som er omfattet af lokalplan 1087.
Virksomheder med forsat lejekontrakt på Søndre Havn

Danish Agro
2027
DK Beton
2020

Køge Grovvare
2021
CC Ejendomme
2021
Køge Kommune
2022

Etapeplan
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Zoneforhold
Lokalplanområdet er beliggende i land- og byzone. De dele af lokalplanområdet som er beliggende i landzone overføres til byzone
ved lokalplanens endelige vedtagelse.
Miljøbeskyttelsesloven
Virksomhedsstøj
En lokalplan må ikke udlægge støjbelastede områder til støjfølsom
anvendelse, medmindre det med lokalplanens bestemmelser sikres, at der etableres afværgeforanstaltninger. Der arbejdes med
håndtering af støj i henhold til Miljøstyrelsens vejledning fra juli
2007.
SH4 er beliggende i et by- og erhvervsområde (centerområde) på
Søndre Havn, som rummer havne- og erhvervsvirksomheder under
afvikling. Søndre Havn er derfor i Kommuneplan 2017-29 udpeget
som byomdannelsesområde, med de særlige regler vedr. virksomhedsstøj, der knytter sig hertil. Bortset fra bryggeriet ”Braunstein”,
der bevares, er alle eksisterende virksomheder opsagt, og virksomhederne fraflytter området efterhånden som lejekontrakterne
udløber. En del virksomheder er allerede fraflyttet eller fraflytter i
løbet af få år, se oversigtskort på s. 27.
I den nordligste del af Søndre Havn ligger virksomheder med lejekontrakter frem til 2027. Havneaktiviteten på kajpladserne langs
Søndre Havn ophører, mens der kun vil ske skrothåndtering på
kajpladserne 27 og 28 i dagtimerne fra kl. 07.00 til 18.00. Udbygningen af Søndre Havn er tilrettelagt bl.a. ud fra hensynet til tilbageværende virksomheder indenfor havneområdet.
Jf. planlovens særlige bestemmelser om byomdannelsesområder
kan støjgrænserne i en overgangsperiode på 8 år tillades lempet
med 5 dB. Dette gælder dog kun støj fra virksomheder, som med
sikkerhed afvikles inden 8 år. Derfor gælder reduktionen på 5 dB
ikke støj fra virksomheder og kajpladser i erhvervshavnen mod
nord.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at støjafskærmning
kan indbygges i eller på facader og vinduer, så der sikres et godt
lydmiljø indendørs i sove- og opholdsrum. Den eksterne støjpåvirkning påvirker også friarealerne til den nye bebyggelse. Derfor
indeholder lokalplanen bestemmelser om etablering af udendørs
opholdsarealer hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan
overholdes.
Der tillades etablering af altaner/opholdsarealer på karréernes
støjbelastede nord- og østvendte facader, såfremt der også er adgang til udendørs opholdsarealer, der vender væk fra støjen.
Støj fra vej
Trafikmængden på Søndre Molevej indenfor lokalplanområdet forventes at være ca. 1.900 ktj/døgn ved den vestligste del af området. Trafikmængden reduceres generelt når man bevæger sig mod
øst ad Søndre molevej, med en yderligere reduktion når en del af
trafikken ledes ned i parkeringskældre ved de første byggefelter
(se diagrammer s. 13).
Da der er tale om et forholdsvis smalt vejforløb med høje karrébebyggelser på begge sider vil de vejledende grænseværdier på
Lden 58 dB for boliger eventuelt ikke kunne overholdes langs vejen.
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Dette afhænger dog af placeringen af nedkørslen til parkeringskældrene.
Der skal etableres støjafskærmning i eller på facaden således, at
de indendørs støjkrav kan overholdes, derudover skal der etableres opholdsarealer, der overholder de vejledende støjkrav på Lden
58 dB.
Lugt
Ventilationsluft fra restauranter og caféer skal udføres, så afkastet
føres over tag eller renses. Ventilationskanaler skal anbringes inde
i bygningerne.
Vind
Der gives mulighed for, at der på Søndre Havn kan opføres karrébebyggelser i op til 24,5 meters højde, og i 3 udvalgte punkter
i op til 32 meters højde. Opførelsen af høje bebyggelser påvirker
vindmiljøet. Der er derfor foretaget vindstudier af det fremtidige
vindmiljø på Søndre Havn. Vindstudiet viser, at der vil være almindinger, der ligger tæt på kysten som vil have en lav vindkomfort.
Derfor gives der mulighed for opsætning af lægivende elementer.
Der gennemføres nye vindanalyser i forbindelse med udviklingen
af de kommende projekter således, at bygningernes design kan
udformes så vindgener reduceres.
Ny bebyggelse skal mod fordelingsvejen Søndre Molevej etableres med forskudte facadeelementer, frem- eller tilbagespring eller
forskydninger i klimaskærm som kan være med til at formindske
vindpåvirkningen i gaderummet. Facader mod tagterrasser udformes ligeså som beskrevet eller også skal der opstilles vindafskærmning, som en del af arkitekturen.
Natur
Natura 2000 områderne ved Ølsemagle Revle, Køge Å og Tryggevælde Å:
Ølsemagle Revle er beliggende i en afstand af ca. 3 km fra lokalplanområdet. Mellem lokalplanområdet og Natura 2000 området
ligger erhvervshavnen i Køge, som i disse år udvides til et samlet
areal på ca. 100 ha i overensstemmelse med et regionplantillæg
fra 2006. I forbindelse med regionplantillægget er der udarbejdet
VVM-redegørelse for projektet, hvor bl.a. påvirkningen af dyrelivet i området er blevet vurderet. Erhvervshavnen udgør en meget
markant barriere mellem lokalplanområdet og Natura 2000 området, som derfor ikke vurderes at blive påvirket af lokalplanen.
Natura 2000 området ved Køge Å er beliggende ca. 1,5 km fra lokalplanområdet. Mellem lokalplanområdet og Natura 2000 området
ligger Køge bymidte og det langstrakte bybånd mellem Ølsemagle
og Hastrup. Bymidten og bybåndet udgør en markant barriere
mellem lokalplanområdet og Natura 2000 området. Området vurderes derfor udelukkende at blive indirekte påvirket som følge af
øget befolkningstæthed i bymidten med deraf følgende pres på de
bynære rekreative arealer.
Natura 2000 området ved Tryggevælde Å er beliggende ca. 3 km
syd for lokalplanområdet. Uden for lokalplanområdet er der foretaget en strandfodring ved Køge Søndre Strand, som vil forbedre
de rekreative forhold i området og forventeligt vil medføre øget
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færdsel i området. Der er dog ingen planer om opgraderinger eller ændringer af stisystemerne mod syd. Effekten af øget færdsel i
lokalplanområdet og ved den nye strand vurderes derfor primært,
at begrænse sig til selve stranden og forventes kun i begrænset
omfang at medføre øget færdsel ved Natura 2000 området.
Bilag IV-arter:
Lokalplanområdet har hidtil været udlagt til henholdsvis havneog industriformål. Selve lokalplanområdet vurderes ikke at være
hjemsted for bilag IV-arter, men lokalplanområdet er beliggende
ca. 200 m nord for § 3-beskyttede naturtyper; strandeng og overdrev, hvor bilag IV-arterne spidssnudet frø og springfrø er registeret. Påvirkningen af disse arter på de tilstødende naturområder er
blevet behandlet i miljøvurderingen af lokalplanforslaget for SH1
og SH2. I miljørapporten vurderes det, at den øgede færdsel i området ikke vil have negativ betydning for arterne, som i yngletiden
primært opholder sig i vandet og primært færdes frit i åbent terræn på regnfulde og våde dage, hvor publikumspresset er mindst.
Færdslen håndteres ved at etablere relativt tørre trædestier, som
styrer færdslen gennem området til mindst muligt gene for dyrelivet.
I de § 3-beskyttede naturområder findes endvidere en væsentlig
bestand af Ringplettet Gøgeurt. Hovedudbredelsesområdet for orkideen er beliggende ca. 500 meter syd for lokalplanområdet på et
areal, som er frahegnet og afgræsses med kreaturer.
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Varmeplan
Området er udlagt til kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme
i Strategisk Energiplan for Køge Kommune 2016.
Vandforsyningsplan
Lokalplanområdet ligger i forsyningsområdet til Køge Vand A/S, jf.
Køge Kommunes vandforsyningsplan. Drikkevand til området levres således af Køge Vand A/S.
Affald
Retningslinjer i Køge Kommunes Regulativ for husholdningsaffald
skal overholdes.
Affaldsfraktionerne pap og storskrald kan ikke håndteres i de fælles nedgravede affaldssystemer. Disse fraktioner skal derfor håndteres indenfor bygningsrammen, ikke på gaden eller i gården
Håndtering af erhvervsaffald skal ske indenfor bygningsrammen,
ikke på gaden eller i gården.
Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet er af staten udpeget som et område med drikkevandsinteresser uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Lokalplanområdet udlægges uden grundvandstruende
aktiviteter, og anvendelsen er således forenelig med de eventuelle
begrænsninger, som drikkevandsinteresserne medfører. I forbindelse med opførelsen af ny bebyggelse vil forurenet jord blive
håndteret, hvilket vil have en positiv effekt på drikkevandet.
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Spildevandsplan
Området er omfattet af tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2016.
Tillægget udlægger tre nye kloakoplande 401, 409 og 411. Der
skal udarbejdes nyt tillæg, der indarbejder ændringerne forårsaget
af ændring af vandskellet i lokalplanområdet.
Den eksisterende offentlige separatkloakering af Søndre Havn er
ændret med tillægget til privat regnvandskloakering og offentlig
spildevandskloakering. Køge Energiforsyning A/S tilpasser spildevandskloakeringen, så de nye boliger og serviceerhverv tilsluttes
dette, hvad spildevand angår.
For regnvandets vedkommende, er der udviklet en LAR løsning,
der etableres som et fælles privat spildevandsanlæg, jf. Miljøstyrelsens vejledning om spildevandstilladelser m.v.
Køge Kommune har sendt et forslag til Regn- og spildevandsplan
2020-2025 i høring. Forslaget samler ovenstående tillæg, og lokalplanen er i overensstemmelse med forslaget.
Klimatilpasningsplan
Mod nord, øst og syd skal anlægges et dige i min. kote 2,8 m i
overensstemmelse med Køge Kommunes Klimatilpasningsplan.
Digerne etableres etapevis, indtil digerne er fuldt etableret vil
området ikke være mere beskyttet end i dag. Stuegulvskoten i ny
bebyggelse skal placeres i min. kote 3,25 DVR90, dvs. at det alene
vil være kældre, samt vejarealer, almindinger mv. der risikerer at
blive oversvømmet. Nedfoldede arealer kan dog etableres med en
kote på min. 2.8 af hensyn til tilgængelighed.
Bydelsforening
Der er etableret en grundejerforening/bydelsforening for Søndre
Havn. Der er pligt til, at alle ejendomme skal optages i grundejerforeningen. Medlemspligten træder i kraft på overtagelsesdagen
for grunden.
Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Museumsloven
Museum Sydøstdanmark har gennemført arkivalsk kontrol af arealet for lokalplan 1087. Der er områder med stor risiko for fund af
skjulte fortidsminder. Der er tidligere registreret væsentlige fund
fra ældre stenalder, vikingetid, middelalder og renæssance i området omkring og på Sønderhavn. Fundene er tilvejebragt primært
dels fra anlæggelsen af havnen i 1895-1905, dels de seneste års
anlægsarbejder. Arten af disse fund spænder vidt, lige fra enkeltfund i form af flintredskaber, en af de meget sjældne, rigt dekorerede stokkehåndtag fra vikingetiden, ornamenterne til flere skibsvrag som f.eks. det seneste fund fra 2018 af et stort vrag fra 1500
årene.
Museum Sydøstdanmark anbefaler derfor, at der ved jordarbejder
indhentes en § 25 udtalelse fra museet, inden arbejdet påbegyndes. Her vil museet konkret vurdere risikoen i forhold til det specifikke jordarbejde.
Der henvises i øvrigt til museumsloven Kapitel 8, § 25, § 26 og 27.
Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner
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Registreret forurening i området

eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Museum Syd-Øst Danmark.
Bygherre skal i henhold til museumslovens § 25 anmode Køge Museum om at tage stilling til, hvorvidt jordarbejder vil berøre væsentlige fortidsminder.
Jordforureningsloven
Lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau V1 og V2. Lokalplanen giver mulighed for følsom arealanvendelse på ejendomme,
der er forurenede. Der skal ansøges om og opnås tilladelse efter
§ 8 i jordforureningsloven, inden bygge- og anlægsarbejder påbegyndes. Herved sikres, at der ikke sker påvirkninger fra forurening
ved ændret arealanvendelse eller påvirkning af overfladevand, og
at der ikke sker en fordyrelse af evt. senere offentlige oprensninger. Ligeledes vil ukendte forureninger kunne standse byggearbejdet, jf. jordforureningslovens § 71.
Vurderingen er uddybet i den Miljørapport, der følger lokalplanforslaget.
Vejloven
Vejarealer, der indgår i nye byggefelter, forudsættes nedlagt jf.
vejlovens regler.
Vandforsyningsloven
Som udgangspunkt må grundvandssænkninger i forbindelse med
byggeaktiviteter ikke påvirke den naturlige grundvandsstand i områder uden for byggefeltet. Denne 0-løsning skal sikres gennem en
tæt dialog med Køge Kommune således, at der kan stilles de nødvendige vilkår i forbindelse med tilladelser til etablering af boringer, vandafledning, grundvandssænkning, afhjælpende tiltag som
reinfiltration mv. Byggeaktiviteter, der kræver, at grundvandsspejlet sænkes lokalt i selve byggefeltet reguleres også efter
byggelovgivningen og må ikke medføre sætningsskader m.v. på
omkringliggende bygninger eller medføre f.eks. mobilisering af
nærliggende jord- og grundvandsforureninger.
Køge Kommunes politikker og strategier
Agenda 21
Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme en bæredygtig ud-
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vikling med fokus på værdier inden for sociale og kulturelle, økonomiske, samt miljømæssige forhold. Lokalplanen understøtter:
•

reducere udledningen af drivhusgasser ved at give gode muligheder for brug af cykler og kollektiv transport i det som reelt
alternativ til transport i egen bil.

•

inddrager kun i begrænset omfang nye arealer, men byomdanner erhvervsområde til blandet byområde.

•

give gode forhold for bløde trafikanter og fremme af sunde
transportvaner, ved at sikre cykelforbindelser og cykelparkering.

•

skabe trivsel og velvære for beboerne i området ved prioritering af grønne gårdrum, altaner og almindinger.

•

sikre mulighed for friluftsliv, rekreation og motion ved gode
forbindelser og nærhed til natur.

•

etablering af almindingerne med beplantning, der udnytter
overfladevandet til at skabe rekreative kvaliteter.

•

sikre bæredygtige tiltag i lokalplanområdet som bl.a. LAR (Lokal Afledning af Regnvand).

Boligpolitik
Lokalplanen understøtter Køge Kommunes boligpolitik ved at
tilstræbe en varieret boligsammensætning mht. ejerforhold, boligstørrelser og boligtyper. Derudover tilføres byen attraktive fællesarealer, bynære og strandnære, spændende arkitektur, kulturel
byudvikling og tryghedsskabende tiltag således, at byens attraktion som tilflytningskommune styrkes.
Handicappolitik
Lokalplanen understøtter Køge Kommunes handicappolitik ved at
give mulighed for gode adgangsforhold til attraktive nye boliger og
gårdrum, havne- og strandområde og et passende antal handicapparkeringspladser inden for lokalplanområdet.
Idrætsstrategi
Lokalplanen understøtter Køge Kommunes idrætsstrategi ved at
fremme muligheden for at bevæge sig udendørs, på stranden, ved
havnen, ud til Den Maritime Halvø og internt på tværs af områderne og almindingerne.
Tilladelser fra andre myndigheder
Havneloven
Anlæg i havnebassinet i forbindelse med etablering af ny kajkant
og opfyldning indenfor lokalplanområdet forudsætter en tilladelse
fra Trafik- og byggestyrelsen, jf. Lov om Havne § 2, stk. 2. En tilladelse kræves dog kun hvis projektet er VVM-pligtigt.
Kystbeskyttelse
Der er meddelt tilladelse til sandfodringen fra Kystdirektoratet, jf.
§ 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 5 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af
21/01/2019).
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Servitutter
Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. Servitutter, der aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse, fremgår af lokalplanens bestemmelser.
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er
ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.
Der aflyses ikke servitutter med lokalplanen, men der er en række
servitutter, som bør aflyses når lokalplanen er endelig vedtaget,
efter normal aflysningsprocesdure.
16.07.1925-902533-19
Dok om bet. af anlægge et privat sidespor på Køge Havnebane mv
Rådighedsservitut. Indeholder bestemmelser for et sidespor til
Køge Havnebane. Omfatter byggefelt SH4-1 og byggefelt SH4-2.
Ikke længere relevant når sporet nedlægges.
Påtaleberettiget: DSB/Banedanmark
17.04.1998-12337-19
Dekl. om affaldsdepoter.
Offentligretlig servitut. For halvdelen af matriklen, den østlige side,
gælder :“..må ikke bebygges eller overgå til anden anvendelse herunder terrænregulering og andre jordarbejder medmindre depotet frigives til det pågældende formål…” Ikke længere relevant,
da affaldsdepotet er ophørt.
Påtaleberettiget: Roskilde Amtsråd (Region Sjælland)
Miljøvurdering
Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). På denne baggrund er der
foretaget en screening efter lovens § 8, stk. 1, med det formål at
afgøre, i hvilket omfang lokalplanen forudsætter gennemførelse af
en miljøvurdering.
På baggrund af screeningen er der gennemført en miljøvurdering
af følgende parametre:
Vand
Grundvand- og overfladevandsforurening
LAR – løsning vurderes i forhold til ændrede forudsætninger mht.
vandafledning - konsekvenser for omgivelserne
Jord
Jordforurening – herunder deponering af jord
Arkitektoniske forhold
Ny bebyggelses skyggepåvirkning
Ny bebyggelses påvirkning af kystprofilen
Rekreative interesser
Sikring af stiforbindelser mellem eksisterende strand og ”den maritime halvø”
Forebyggelse af mod erosion af stranden syd for klubområdet.
Adgangsforhold til og fra omkringliggende områder, også de midlertidige løsninger
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Klima
Vurdering af betydning af, at diget/strandengskanten måske først
er færdig om 10-15 år og at området klimasikres til kote 2,80 m.
Vindpåvirkning i bebyggelsen (vindtunneler ved høj bebyggelse og
åbne arealer)
Natur
Påvirkning af dyre- og planteliv i strandengsområdet, herunder
LAR-løsningens konsekvenser
Støj
Erhvervsstøj fra havnen
Trafikstøj ved trafikmængde samt påvirkning fra trafikstøj i etableringsperioden.
Luft
Luftforurening fra virksomheder på de nordlige havnearealer.
Det ikke tekniske resumé fra Miljørapporten fremgår af lokalplanens Bilag 4.
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Køge Kommuneplan 2017-29
Forslag til tillæg nr. 5

Redegørelse
Kommuneplantillægget udarbejdes sammen med lokalplan 1087,
og har til formål at ændre den maksimale etagehøjde for en del af
rammeområde 3C15 fra 7 til 9 etager og den maksimale højde fra
24,5 m til 32 m. Desuden inddrages en mindre del af 3R08 i 3R09,
og der sker en justering af rammeafgrænsningen mellem det nye
rammeområde og 3R09.
Rammeområde 3C15 er udlagt til centerområde, 3R08 og 3R09 til
rekreative formål.
Nye rammebestemmelser
Der udlægges et nyt rammeområde 3C22, med en afgrænsning
svarende til lokalplanens delområde I, hvor der kan tillades,
at der punktvist opføres byggeri i op til 9 etager og 32 meters højde.
Bebyggelsesprocenten ændres til 160, de øvrige rammebestemmelser fra 3C15 samt rammebestemmelserne for 3R08 og 3R09
fastholdes uændret.
Efter endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 gælder de nye rammebestemmelserne, som vist på side 37, for rammeområde 3C22.
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Eksisterende rammer i Kommuneplan 2017-29.

3C15
3R09

3R08

Nye rammer i tillæg nr. 5

3C15
3R09
3C22

3R08
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Rammeområde 3C22 - Nye rammebestemmelser
Nr. 					

3C22

Navn

Søndre Havn - SH4

Anvendelse

Centerområde

Specifik anvendelse

Bycenter Byomdannelsesområde. Blandede byfunktioner: Detailhandel, administration, service, boliger, kulturelle og offentlige
formål

Bebyggelsesprocent

160

Etager

9

Højde

32 m

Bemærkninger

• En lokalplan skal sikre områdets industrielle spor samt sikre, at
områdets nord-syd-gående byrum får en grøn karakter primært
for cykler og gående. Områdets øst-vest-gående byrum skal
være gaderum for både biler, cykler og gående.
• Området er en del af Køge Bymidte, hvor den samlede ramme for
nyt detailhandelsareal er 4000 m2, heraf højst 2000 m2 til dagligvarer. Dette maksimale butiksareal omfatter ikke rammeområde
3C16 Collstrop.
• Inden for rammeområdet 3C22 må udvalgsvarebutikker ikke
være større end 400 m2 og dagligvarebutikker ikke større end
800 m2.
• Parkeringsnorm for Køge Bymidte gælder for hele rammen.
• Der må opføres punktvis bebyggelse i op til 32 m og 9 etager.

Dette forslag til kommuneplantilllæg nr. 5 er vedtaget til
udsendelse i offentlig høring af Køge Byråd
den 17. december 2019

Marie Stærke
Borgmester
Sign.
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Peter Frost
Kommunaldirektør
Sign.

39

Bestemmelser
Lokalplan 1087
Nyt byområde på Søndre Havn - SH4
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16.
april 2018 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
§ 1
Lokalplanens formål

1.1
Lokalplanens formål er at:
- sikre, at området anvendes til byområde med mulighed for boliger, kontor- og serviceerhverv, publikumsorienterede serviceerhverv, fællesfunktioner tilknyttet boligerne, én dagligvarebutik,
mindre butikker samt caféer, offentlige formål, fritidsaktiviteter
og rekreative formål,
- sikre, at bebyggelsen opføres som karrébebyggelser med forskellige etagehøjder i et varieret arkitektonisk udtryk,
- sikre, at bebyggelsen opføres med offentlig tilgængelige interne
gårdrum og fælles friarealer, der i samspil skaber attraktive og
oplevelsesrige byrum,
- sikre adgang til bebyggelsen via fordelingsvej og almindinger,
- sikre etablering af Engkanten og ”den hævede promenade” som
en klimasikring udnyttet som offentlige opholdsrum,
- sikre, at der etableres kystsikring ved stranden, så der opretholdes en bred passage mellem strand og bebyggelse,
- sikre, at etablering af stisystemer i området giver en let adgang
gennem bebyggelsen til strandengen, strand, havn og Den Maritime Halvø, samt mellem stranden og Den Maritime Halvø,
- sikre, at ny bebyggelse og tilhørende friarealer opføres efter de
intentioner som fremgår af ”Prospekt for etape SH4”, ”Kvalitetsprogram for Køge Kyst” samt ”Arkitektonisk mangfoldighed på
Søndre Havn – et inspirationshefte”.

§ 2
Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter hele
matr. nr. 20ab, 20n. 20at, samt del af 19f, 20a, 20ax, 20au alle af
Køge Markjorder, samt endnu umatrikulerede opfyldningsarealer
på søterritoriet og alle parceller, der efter den 01.12.2019 udstykkes fra nævnte ejendomme.
2.2
Området ligger i byzone og landzone, arealer markeret med skravering på kortbilag 1 overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.
2.3
Lokalplanområdet opdeles i delområde I og delområde II, som vist
på kortbilag 1.
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§ 3
Områdets anvendelse
Publikumsorienterede serviceerhverv og fællesfunktioner skal
forstås bredt som kulturfunktioner,
caféer, ikke generende mindre åbne
værksteder og fælleslokaler i tilknytning til boligerne m.v., som alle
vil tilføre et aktivt byliv til området.
Med udadvendt udformning menes,
at størstedelen af facaden mod gaden skal etableres med plant, klart
glas der ikke må afskærmes med
folie eller anden form for permanent
afskærmning.

3.1
Delområde I må kun anvendes til boligformål i form af etagebyggeri, kontor- og servicefunktioner, detailhandel og offentlige formål.
3.2
Detailhandelsbutikker og publikumsorienterede serviceerhverv
samt fællesfunktioner til boligerne må kun etableres i stueetagen
mod Søndre Molevej, langs Engkanten og ”den hævede
promenade”.
3.3
Boliger med udadvendt udformning kan etableres i stueetagen.
3.4
Til hver karré må der desuden etableres op til 3 mindre gæsteovernatningsmuligheder uden køkken.
3.5
Boliger må kun anvendes til helårsbeboelse.
3.6
Alle karréer skal indeholde fællesarealer knyttet til boligerne i
stueetagen. Minimum 3 karréer skal desuden indeholde publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen.
3.7
Delområde II må kun anvendes til rekreative formål med mulighed
for etablering af anlæg til kystsikring og anlæg til sikring af tilgængelighed mellem stranden, Den Maritime Halvø og bebyggelsen.
3.8
Der må ikke etableres spillehaller med gevinstgivende spilleautomater i lokalplanområdet.

§4
Udstykning

4.1
Udstykning må, med nedenstående undtagelser, kun ske som sokkelgrunde langs den enkelte parkeringskælders mur eller i overensstemmelse med de principielle byggefelter, som angivet på
kortbilag 2.
Sokkelgrunden afgrænses i princippet langs bygningens eller kælderens sokkel/mur, men kan udføres således, at terrasser, ramper/
trapper, teknik (herunder underjordiske regnvandsanlæg/-bassiner) o. lign. er indeholdt i sokkelgrunden. Hvor der er mulighed for
etablering af kantzone, kan sokkelgrunden afgrænses svarende til
udnyttelsen af kantzonen. Dog skal §6.8 respekteres.
Ligeledes kan de yderste 3 m af almindingerne mod Engkanten og
”den hævede promenade” indeholde underjordiske regnvandsanlæg/bassiner.
Grænserne for kantzonens udnyttes – herunder til underjordiske
anlæg – skal kunne aflæses i terræn.
Uanset ovenstående kan der ske udstykning af tekniske anlæg
som selvstændige ejendomme.
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Søndre Molevej

Søndre Molevej
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Fig. 1. Princip for fordelingsveje
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Søndre Molevej

Søndre Molevej
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Fordelingsvej
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Kørebane

Kørebane

§5
Veje, stier og parkering

Her vises vejens forløb
forskellige funktioner. Ve
ELOHURJF\NOHUVDPWDUH
rumskabende træer. Om
nærmere i sammenhæn
området. Det skal tilstræ
vejtræer.

5.1
Lokalplanområdet vejbetjenes fra fordelingsvejen, Søndre Molevej,
somSøndre
fortsætter
igennem lokalplanområdet,
via vejforløbet A:A.
Søndre Molevej
Molevej
Vejareal udlægges som vist i princippet på kortbilag 2.
P-bås

P-bås

fortov

46

P-bås/
Molok
station

fortov

fortov

P-bås/
Molok
station

fortov
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5.2
Fordelingsvejen/gaderummet A:A udlægges med en minimum
bredde på 15 m, i princippet som vist på fig. 1.
5.3
Fordelingsvejen A:A skal udformes med hastighedsdæmpende foranstaltninger i princippet som vist på kortbilag 2.
5.4
Fordelingsvejen A:A skal afsluttes i en pladsdannelse, som vist i
princippet på kortbilag 2. Pladsen skal sikre vejadgang til Den Maritime Halvø samt indrettes og dimensioneres så en 12 m bus kan
vende.
Pladsen skal indrettes som et rekreativt byrum, og der skal sikres
en rekreativ forbindelse for gående og cyklende imellem Engkanten, ”den hævede promenade” og Den Maritime Halvø.
5.5
Stien a-a skal sikre stiadgang mellem stranden og Den Maritime
Halvø og udlægges i en bredde på min. 3 m i princippet som vist
på kortbilag 2.
5.6
På vejarealet kan der etableres offentlig cykelparkering og anlæg
for affald i form af nedgravet affaldssystem. Nedgravede affaldssystemer skal etableres i overensstemmelse med Køge Kommunes
affaldsregulativ.
5.7
Engkanten og ”den hævede promenade” ved kajkanten skal udlægges og etableres som en rekreativ stiforbindelse for cykler og
gående. Engkanten og ”den hævede promenade” skal samtidig
kunne anvendes som brandvej.
Brandveje skal udlægges med en bredde på minimum 5,0 m udenfor kantzonen og anlægges med en minimum 3 m bred befæstet
kørebane.
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5.8
Gennem almindingerne skal der sikres forløb for cykler og gående.
Der kan etableres adgang til boligerne fra almindingerne.
5.9
Alle færdselsarealer, adgangs- og opholdsarealer, pladser samt
Almindinger, Engkanten og ”den hævede promenade”, hvor der er
forskel i terrænniveau, skal udformes med ramper, elevator e.l.
niveaufri adgang således, at bevægelseshæmmedes færdsel på
arealerne tilgodeses.
Der skal etableres mindst én offentlig adgang for bevægelseshæmmede til gårdrum i hvert byggefelt.
5.10
Der skal anlægges min. 5 offentlige parkeringspladser på terræn.
Der skal anlægges offentlige handicapparkeringspladser svarende
til min. 1 stor og 1 almindelig handicapparkeringsplads indenfor
lokalplanområdet.
De offentlige handicapparkeringspladser kan placeres på fordelingsvejsareal A:A.
Private almindelige handicapparkeringspladser skal etableres i parkeringskældre. Private store handicapparkeringspladser må placeres i parkeringskælder eller på terræn i umiddelbar nærhed af de
enkelte karréer.
Store private handicappladser på terræn skal anlægges, men kan
anvendes til almindelig parkering og cykelparkering, indtil pladsen
tildeles en konkret beboer i karréen.
En stor handicapparkeringsplads skal anlægges med et brugsareal
på mindst 4,5 x 8 meter. En almindelig handicapparkeringsplads
skal anlægges med et brugsareal på mindst 3,5 x 5 meter.
5.11
Adgange til P-kældre skal etableres via rampe fra vejstrækningen
A:A.
5.12
Indenfor lokalplanområdet fastsættes følgende bilparkeringsnorm:
-

Boliger: 0,75 p-plads pr. bolig
Ungdomsboliger: 0,3 p-plads pr. bolig
Kontor og serviceerhverv: 1 p-plads pr. 75 m2
Butikker: 1 p-plads pr. 40 m2 brt.etageareal

Alle p-pladser knyttet til detailhandel samt nogle af p-pladserne
knyttet til boligerne skal være offentligt tilgængelige. Minimum 50
p-pladser skal være offentlig tilgængelige.
Parkering udløst af parkeringsnormen skal etableres i parkeringskælder.
5.13
Indenfor lokalplanområdet fastsættes følgende cykelparkeringsnorm:
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-

Boliger: 2 pladser pr. bolig og 4 ladcykler pr. karré
Kontor og serviceerhverv: 1 plads pr. 75m2
Butikker: 1 plads pr. 50m2.
Dagligvarebutikker: 1 plads pr. 50m2

Minimum 70% procent af cykelparkeringspladserne skal placeres
i parkeringskældre eller på anden måde indenfor i bebyggelsen,
resten kan placeres i gårdrum eller i mindre omfang i almindinger i
tilknytning til opgange indenfor kantzonen.

§6
Bebyggelsens omfang og
placering

6.1
Etagearealet til bebyggelsen skal have følgende fordeling på de
enkelte byggefelter:
Byggefelt:
- SH4-1: 8.600 m²,
- SH4-2: 9.000 m²,
- SH4-3: 8.400 m²,
- SH4-4: 10.000 m2,
- SH4-5: 9.000 m2,
Etagearealet for de enkelte byggefelter kan reduceres med maksimalt 15% og øges med maksimalt 5% i forbindelse med detailprojekteringen under forudsætning af, at det samlede etageareal ikke
overstiger 45.000 m2.
Etagearealet i hver karré kan tillægges 3% etageareal til porte,
samt tilbagetrukken facade og cykelparkering i stueplan.
6.2
Boligbebyggelse skal opføres i varierende højder og etager fra 3 til
7 etager, dog kan der i begrænset omfang opføres bygninger lavere end 3 etager. Alle byggefelter skal indeholde bebyggelse i såvel
3 som 7 etager.
Indenfor byggefelt SH 4-4 og byggefelt SH 4-5 kan der opføres bebyggelse med punktvis tårnkarakter i op til 9 etager.
Tårnene må kun placeres i de zoner af karréen, som er vist på
kortbilag 2. Etagearealet i tårnenes 8. og 9. etage må tilsammen
maksimalt udgøre 675 m2 i byggefelt SH4-4 fordelt på 2 tårne og
maksimalt 450 m2 i byggefelt SH4-5 i et tårn. Tårnene skal have
mindst 3 etager, der er fritliggende til alle 4 sider.
6.3
Der må etableres detailhandelsbutikker med et maksimalt samlet
bruttoetageareal på 800 m2 samt én dagligvarebutik med et maksimalt bruttoetageareal på 600 m2. Den enkelte udvalgsvarebutik
må maksimalt udgøre 300 bruttoetageareal.

Med fortrinsvis placering i stueetagen, menes at enkelte erhvervs- og
fællesfunktioner kan placeres på
andre niveauer. Det kan eksempelvis
være en restaurant placeret på tagetagen for at sikre en særlig udsigt.

Publikumsorienterede serviceerhverv, institution og butikker skal
samlet minimum udgøre 1.500 m2 og skal fortrinsvis placeres i
stueetagen og langs med Søndre Molevej ” og ”den hævede promenade”.
Publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen skal etableres
med et etageareal for den enkelte virksomhed på maksimalt 300
m2 bruttoetageareal. Offentlige formål, herunder institutioner må
etableres med et større etageareal.
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Fællesfunktioner tilknyttet boligerne skal fortrinsvis placeres i
stueetagen. Fællesfunktioner skal samlet udgøre minimum 2.000
m2 etageareal og den enkelte karré skal indeholde minimum 200
m2. Den enkelte enhed må maksimalt udgøre 300 m2, dog kan der
etableres én enhed på op til 500 m2 indenfor lokalplanområdet.
6.4
Boligernes etageareal skal minimum være 85 m2 i gennemsnit for
den enkelte karré, dog minimum 75 m2 i gennemsnit i byggefelt
SH 4-3. Til beregning af boligernes etageareal medregnes andel i
fællesarealer, depotrum mv.
Boliger med udadvendt udformning og direkte adgang til gadenskal etableres med minimum 100 m2 etageareal. Den afgrænsede
udadvendte del af boligen kan medregnes i arealopgørelsen som
fællesareal knyttet til boliger, jf. §6.3. Dog maksimalt 60 m2 pr.
karré.
Gæsteovernatningsmuligheder etableret som fællesareal må maksimalt udgøre 40 m2 pr. enhed. Anvendelsen kan medregnes i arealopgørelsen som fællesareal knyttet til boliger jf. §6.3.
6.5
Bebyggelsen skal opføres som en karré-struktur med en husdybde
på maks. 12 m. Den enkelte bolig må have en dybde på 13 m på
op til 50 % af facaden, hvis det sker i forbindelse med en tilbagetrækning på min. 2 m af facaden i en tilsvarende længde, og såfremt der sikres tilfredsstillende indendørs dagslys.

Boligdiagrammer husdybde

Maksimalt 25 % af den samlede bygningslængde i den enkelte
karré må have en bygningsdybde på 13 m. (Se s. 12-13 i redegørelsen)
Ved etablering af publikumsorienteret erhverv/butik eller institution i det østlige hjørne af byggefelt SH 4-4 kan bygningsdybden i
stueetagen øges, så der kan opnåes et samlet areal på 800 m2.
B.

A.
Eksempel på husdybde 12m

Eksempel på husdybde 11m/13m

karnap

karnap

karnap
altan

dagslys

karnap

dagslys

altan

indeliggende
altan

indeliggende
altan

Husdybden kan øges til 13 m i kombination med en
tilbagetrækning af facaden til 11 m, og maksimalt i 50%
af facadens længde.

Den generelle husdybde er maksimal 12 m.
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6.6
Over stueetageplan må altaner have et maks. fremspring fra bygningskroppen på 1,8 m ved 12 m husdybde. Indeliggende altaner
må have et fremspring fra bygningskroppen på maksimalt 0,8 m
ved 13 m husdybde.
6.7
Der skal sikres en god vindkomfort på tagterrasserne og altaner
ved at etablere forskudte facader, afskærmning mv.
6.8
Al bebyggelse, undtagen parkeringskældre, skal opføres indenfor
byggefelterne, som vist på kortbilag 2. Felternes udstrækning kan i
mindre grad justeres, men må ikke forøges. Parkeringskældre kan
også etableres under almindingerne.
6.9
Der er mulighed for at etablere en kantzone på maksimalt 3 m fra
byggefelterne jf. kortbilag 2. Indenfor kantzonen kan der etableres
terrasser o.l. i højder op til stueplanets gulvkote. Kantzonen skal
formidle overgangen mellem bygning og friarealer og kan indrettes
som opholdsarealer og til cykelparkering. Der må ikke etableres
hæk eller hegning omkring eller i kantzonerne.
For hvert byggefelt kan maksimalt 40% af kantzonearealet langs
med almindingerne anvendes til private funktioner knyttet til bebyggelsen, såsom terrasser eller forhaver. Udnyttelsen af kantzonen skal underordne sig almindingernes karakter og funktioner.
Udnyttes den 3 m brede kantzone med mere end 2 m i bredden
til terrasse/altan, skal denne nedtrappes til maksimalt 0,5 m over
terræn.
Altaner og trapper i kantzonen skal inddækkes ned til terræn
6.10
Der må ikke etableres varegårde, skure e.lign. eller anlæg for nogen form for renovation og affaldssortering i gårdrummene og på
tagterrasseren. Dog kan der på tagterrasserne etableres drivhuse
på 25% af selve tagterrassens areal. Areal til varegård til dagligvarebutik kan tillades mod gårdrummet, hvis det integreres som del
af bygningsvolumenet.
Der skal etableres aflukkede rum med niveaufri adgang til opbevaring af storskrald og pap i hver karré. Maksimal afstand fra Søndre
Molevej ifølge Køge Kommunes regulativ skal overholdes. Øvrige
fraktioner håndteres i nedgravede anlæg på vejareal, se § 5.6.
6.11
Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 24,5 m målt fra
terræn på gadeniveau, dog må tårnene opføres med en maksimal
bygningshøjde på 32,0 m.
6.12
Stuegulvskoter skal etableres i minimum kote 3.25 DVR90. Dog
kan der ved udadvendte funktioner (erhvervs- og fællesfunktioner)
og ved stuelejligheder, der foldes nedover plinten, anvendes en
lavere kote således, at der er niveaufri adgang til terræn, dog altid
minimum kote 2.80 DVR 90.
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6.13
Kote på veje, i gårdrum og almindingerne skal følge principperne i
koteplanen i kortbilag 3.
Koteforskel mellem gårdrum og tilstødende terræn må maksimalt
være 1,4 m.
Snit der viser princippet med med
stuelejlighed der foldes ned over
plinten.

Kote på veje og i almindinger kan
i mindre grad øges for at opnå
tilstrækkeligt fald for afledning af
regnvand.

Kote i gårdrum måles ved byggeriets gårdfacade og i flugt hermed
ud for åbninger og porte. Koten kan i mindre omfang hæves lokalt
i gårdrummet af hensyn til afledningen af regnvand fra gårdrummet og i forbindelse med beplantning.
6.14
Terræn over parkeringskældre må ikke have en højde der overstiger 1,4 m. over omkringliggede terræn.
6.15
I karréens indre skal der indrettes gårdrum, hvor der er offentlig
passagemulighed via trapper eller ramper. I hver karré skal der
etableres minimum to åbninger/porte med en minimum bredde på
3,5 m. Mindst en åbning/port i hver karré skal være tilgængelig for
bevægelseshæmmede.
Der må kun etableres cykelparkering eller anden opmagasinering i
åbningerne, såfremt dette er foreneligt med krav til brandredning
og passagemulighed, og såfremt der kan sikres god visuel forbindelse mellem gårdrum og det omgivende terræn.

§7
Bebyggelsens ydre 		
fremtræden

7.1
Ny bebyggelse skal opføres efter de intentioner, som fremgår af
”Prospekt for etape SH4”, ”Kvalitetsprogram for Køge Kyst” samt
”Arkitektonisk mangfoldighed på Søndre Havn – et inspirationshefte”.
7.2
Ny bebyggelse mod fordelingsvejen Søndre Molevej (A:A) skal
etableres med forskudte facadeelementer, spring eller forskydninger i klimaskærm, som skal reducere støj- og vindpåvirkningen i
gaderummet.
Altaner og lignende bygningsdele skal fremstå som integrerede
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dele af arkitekturen og skal være med til at skabe variation i bygningsfacaderne.
7.3
Facader skal variere i farver eller materialer i forhold til bygninger i
de tilstødende byggefelter.
Det primære facademateriale kan suppleres med andre materialer
til at variere bygningens udtryk og fremhæve forskellige funktioner.
Facadeoverflader skal fremstå i ikke reflekterende materialer.
7.4
Udskiftning af væsentlige synlige bygningselementer såsom vinduer og altaner skal ske efter en samlet godkendt plan.
7.5
Stueetager med udadvendte funktioner skal afspejles i facadeudformningen, som åbne stueetager med høj grad af visuel kontakt
mellem stueetagen og byrum.
Ved udadvendte funktioner i stueetagen skal den facade, der vender mod gårdrum bearbejdes, således at den ikke opleves som en
bagside.
7.6
Solcelleanlæg o.l. kan opsættes på tage, såfremt det sker som en
integreret del af bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal nedfældes i tagfladen eller på inddækkede stativer og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer og forbipasserende.
7.7
Der må ikke anvendes udvendige byggematerialer, som udvasker
metalioner så som zink, kobber eller bly.

§8
Ubebygggede arealer

8.1
Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst
15% af boligbebyggelsens etageareal og 5% af erhvervsbebyggelsens etageareal. Karréernes indre gårdrum, tilgrænsende almindinger, terrasser, tagterrasser, indeliggende og påhængte altaner
samt den del af altangange, der overstiger en bredde på 1,3 m,
må indgå i opholdsarealberegningen under forudsætning af, at de
overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, se
§10 vedr. Støj.
De udendørs opholdsarealer skal være opholdsegnede og arealer
til vejadgang og parkering kan ikke medregnes i den samlede opholdsarealberegning. Opholdsarealberegningen skal udføres for
hver enkelt karrébebyggelse og tilgrænsende almindinger.
8.2
Langs Sdr. Molevej og på pladsdannelsen skal der etableres etableres vejtræer eller anden form for begrønning.
8.3
Almindingerne udlægges som fælles fri- og opholdsarealer med offentlig adgang.
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Almindingerne skal anlægges med buske og træer, som skal sikres
tilstrækkelige vækstvolumener. Almindingerne skal indrettes som
et bakkelandskab eller med højbede med en mere urban karakter
ovenpå parkeringskælderen, i overensstemmelse med prospekt for
etape 4, fra marts 2019.

Transparent forstås som glas, men
hvis skærmen kun opsættes af hensyn til vind kan andre tranperante
konstruktioner i f.eks. metal anvendes.

Indenfor almindingerne kan der desuden etableres aktivitetsområder til ophold og leg. Der kan herudover af hensyn til håndtering af
støj og vind, tillades opført 2 større tværgående skærme i transparente konstruktioner, i de på kortbilag 2 viste zoner i almindingerne.
8.4
I almindingerne skal der anlægges regnvandshåndteringssystemer
i form af LAR løsning til håndtering af overfladevandet. LAR løsningen skal udformes som et landskabeligt eller urbant element der
leder regnvand via synlige forløb, i trug, vandtrapper eller render
med fast bund til nedsivning udenfor lokalplanområdet eller udledning til havnebassinet.
Regnvandshændelser, der forventes at forekomme som sjældnere
end 5-års hændelse, kan ledes til underjordisk opsamling og udledes.
Det skal sikres, at der sker tilstrækkelig rensning af regnvand inden udledning til recipient.
8.5
Indenfor delområde 2 kan der etableres anlæg til kystsikring og
til sikring af offentlighedens tilgængelighed langs stranden (stier,
trapper, ramper mv.).
Kystsikringen skal placeres minimum 30 m øst for delområde I målt på matrikelskel mellem matrikel 19a og matrikel 20a.
Indenfor det trekantede areal mod nord, der inddrages fra havnebassinet, kan der ske opfyld og spunsning.
8.6
Gårdrummene skal indrettes som begrønnede opholdsarealer med
mulighed for lege/opholdsanlæg, samt med regnvandsløsninger,
der kan tilbageholde eller lede regnvandet til almindingerne.
Begrønningen skal bestå af beplantning i flere niveauer, fx træer,
buske og græsser, som skal sikres tilstrækkelige vækstvolumener.
Der kan etableres private terrasser til stuelejlighederne i gårdrummene. Disse terrasser må kun afskærmes med fast hæk eller hegn
placeret vinkelret på facaden.
8.7
De skal etableres et dige i min kote 2,8 DVR90 som en del af Engkanten og ”den hævede promenade”. Diget skal udformes som en
forhøjet promenade og opholdsareal.
Langs Engkanten skal diget anlægges med adgangsgivende trapper/ramper til strandengen/stranden. Fra stranden skal der etableres adgang til Den Maritime Halvø.
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udadvendte funktioner og nedfoldede
boligers relation til omgivelserne anvendes
en lavere kote, dog altid minimum
kote 2.8. De endelige stuegulvskoter
fastlægges i forbindelse med Køge
Kysts byggemodningsprojekt for veje og
almindinger, hvor målet er at skabe visuel
sammenhæng og kig til gårdrummet. Den
maksimale terrænforskel må derfor være 1,4
m men gerne mindre.

er jorden.

de tilføres et bæredygtigt
lement og samtidig sikres
mod overbelastning.
modellering af området
eret, at de forventede
r kan håndteres forsvarligt.

gårdrummenes bassiner og trug kan i øvrigt
varieres og tilpasses det enkelte steds
karakter.
anvendes til forsinkelse af regnvandet ved
at etablere grønne tage og plantebede, der
samtidig tilfører bygningerne et grønt præg.

LAR er i almindinger og gårdrum brugt
som et kvalitativt landskabeligt element,
hvor ønsket er, at regnvand indgår som et
synligt element. Nord for højderyggen ledes
regnvandet via almindingerne til havnen,
mens vandet syd for ledes via almindingerne
til strandengen, hvor det nedsives.

des regnvandet fra tage
arealer, herunder vejene,
ne. Der er udarbejdet
kote- og terrænplan,
den terrænmæssige
mellem gårdrum og
mt etableringen af en østøjderyg i Søndre Molevej
re Havn. I SH4 arbejdes
heden for gennemgående

byggefelt til bolig og erhverv
3-9 etager

Gårdrummene kan benyttes til forsinkelse
af regnvandet, således at der i det
enkelte gårdrum kan tilbageholdes en vis

brandvej

KAJKANTEN

ingerne i SH 4 vil få karakter
um eller bakker med render til
dsætning til de første etaper
nde almindinger med trug i
ge kt: 3,25
nvandet.

boliger

Den Hævede Promenade

erhverv

dige kt:2,8
p-kælder
havnebassin kt:0,0

promenade kt: 2,8

ekst. kt:1,8

regnvand fra almindinge,
gårde og tage ledes til
havnebassin

kajkant med ekst.
overflader

Havn sikres mod

snit 1:400

principsnit, kajkanten

§ 9
Skiltning og belysning

Princip for kajkanten med ”den hævede promenade”.
strandengen

trædæk til ophold

5 m redningsvej

3 m kantzone

Fig. 2. Princip
Princip
for Engkant
for engkant

Langs Kajkanten skal diget udformes som en hævet promenade.
”den hævede promenade” er et areal placeret tilbagetrukket på
kajkanten, i hele Kajkantens udstrækning. ”Den hævede promenade” skal anlægges med adgangsgivende trapper og ramper til
kajen. Niveauspringet skal bearbejdes, så der ikke er behov for
værn, medmindre særlige forhold nødvendiggør dette.
9.1
Skiltning på ejendommen må kun finde sted i forbindelse med de
funktioner og erhverv, der i henhold til §3 kan etableres i stueetagen.
Skilte skal placeres på bebyggelsens facade, primært over indgangspartier og indarbejdes/tilpasses bygningens arkitektur.
Skilte eller enkeltstående bogstaver må have en maksimal højde
på 35 cm og skal placeres med underkant 10 cm over dørkant.
Skilte må alene omfatte firmanavn og logo. Der må ikke reklameres for varegrupper eller særlige tilbud.
Udhængsskilte må kun opsættes i forbindelse med restaurationer/
café eller ved brancher med tradition for laugskilte. Der må ikke
opsættes reklameflag.
9.2
Lysskilte skal udformes, så de ikke blænder eller reflekterer. Skilte
må ikke belyses med coronabelysning.
9.3
Ny skiltning skal godkendes af Køge Kommune.
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§ 10
Støj

10.1
Lokalplanområdet er en del af et byomdannelsesområde. Der kan
således i en overgangsperiode på 8 år fra lokalplanens endelige
vedtagelse tillades en 5 dB lempelse i forhold til Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier fra juli 2007, for så vidt angår støjkilder, som med sikkerhed reduceres eller bringes til ophør inden 8
år.
Hvis Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra
virksomheder tillagt 5 dB overskrides udendørs ved boliger, eller
støjen ikke kan forventes nedbragt i løbet af en 8-årig periode,
skal boligernes facader udformes, så støjniveauet i sove- og opholdsrum indendørs sikres et godt lydmiljø efter principperne i
Miljøstyrelsens ”Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra
virksomheder, juli 2007”.
Kontor- og erhvervsbygninger skal udformes, så støjniveauet indendørs ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier
for ekstern støj.
10.2
Ved ny bebyggelse skal det sikres, at det indendørs støjniveau i
boliger og det udendørs støjniveau, som den forventede trafikstøj
påfører opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver
tid gældende grænseværdier for trafikstøj. Til beregning af det
forventede støjniveau benyttes prognose for den forventede trafikmængde ved et fuldt udbygget område.
10.3
Til boliger må der etableres altaner e.lign. på karréernes støjbelastede facader uden afskærmning, såfremt der med direkte adgang
fra samme boligenhed etableres udendørs opholdsarealer f.eks. altaner eller terrasser, der opfylder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for udendørs opholdsarealer.
Støjbelastede altaner e.lign. må ikke medregnes i beregningen af
opholdsarealer.
10.4
Ny bebyggelse skal mod fordelingsvejen Søndre Molevej (A:A)
etableres med forskudte facadeelementer, spring eller forskydninger i klimaskærm, som kan være med til at formindske støjpåvirkningen i gaderummet, se §7.2.

§ 11
Tekniske anlæg

11.1
Trappe- og elevatortårne og andre tekniske anlæg, såsom solfangere og solceller, skal udføres som et arkitektonisk indpasset element i facade eller tag. Kun de dele, som af hensyn til funktionen
ikke kan skjules, må være synlige. Udluftninger og ventilation,
herunder afkast fra p-kælder, skal indarbejdes i arkitekturen.
11.2
Ventilationsluft fra restaurationer skal afkastes over tag eller renses. Ventilationskanaler skal anbringes inde i bygningerne.
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11.3
Der må ikke opsættes radio- og tv-antenner, herunder parabolantenner på bygninger, som er synlige fra veje, stier, almindinger og
gårdrum. Mobilantenner må opsættes, men skal indpasses i arkitekturen.
11.4
Tag- og overfladevand skal håndteres ved brug af LAR-løsninger.
Tag- og overfladevand skal udledes til havnebassin og til strandeng.
Overfladevand fra veje skal renses inden det ledes videre til henholdsvis strandengen eller havnen.
§ 12
Forudsætninger for 		
ibrugtagning

12.1
Før ny bebyggelse i støjbelastede områder tages i brug skal det
jf. §§10.1 og 10.2 dokumenteres, at støjen på udendørs opholdsarealer ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier
for støj og at indendørs opholdsrum er sikret et godt lydmiljø i
henhold til Miljøstyrelsens tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern
støj fra virksomheder, juli 2007.
12.2
Før ny bebyggelse tages i brug skal området være tilsluttet kollektiv kloak-, vand- og varmeforsyning.
12.3
Før ny bebyggelse tages i brug skal kystsikring af stranden jf. §8.5
være etableret.

§ 13
Grundejerforening

13.1
Samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område SH4
har pligt til at være medlem af grundejerforeningen, ”Bydelsforeningen Søndre Havn”. Medlemspligten træder i kraft på overtagelsesdagen for grunden.

§ 14
Ophævelse af lokalplan,
byplanvedtægt m.m.

14.1
Med lokalplan 1087’s endelige vedtagelse aflyses
- lokalplan 3-45 for Køge Søndre Havn og Strand
- lokalplan 3-36 for Køge Havn,
- lokalplan 1081 for nyt byområde på Søndre Havn - SH3 og
maritimt aktivitetsområde - MA2,
for de områder, som lokalplan 1087 omfatter.

§ 15
Servitutter

15.1
Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen,
fortrænges af planen.
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§ 16
Lokalplanens
retsvirkninger

16.1
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.
Køge Byråd 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.
Midlertidige retsvirkninger
Ifølge Planlovens § 17 gælder der midlertidige retsvirkninger fra
datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Efter denne dato
må ejendomme inden for området ikke bebygges eller udnyttes på
en måde, der skaber risiko for foregribelse af den endelige plans
indhold.
Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget.
En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget, berøres ikke.
De foreløbige retsvirkninger gælder indtil lokalplanen er offentliggjort efter endelig vedtagelse. Dog gælder den foreløbige retsvirkning højst ét år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
Efter den offentlige høringsperiode og inden Byrådets endelige
vedtagelse af lokalplanen kan Byrådet tillade, at ejendomme bebygges eller udnyttes efter forslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et byggearbejde mv, der er lokalplanpligtigt
Vedtagelsespåtegning af lokalplanforslag

Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den
17. december 2019

Marie Stærke			
Peter Frost
Borgmester			Kommunaldirektør
Sign.				Sign.
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I
II

Kortbilag 1 - Matrikelkort
Signaturforklaring
Lokalplanområde
Delområde
Matrikulært skel
Ejerlavsgrænse
Overføres til byzone

Den Maritime Halvø

I
A

A

Søndre Molevej

5

II
Engkanten

a

a

30 m

Strandengen

Kortbilag 2 - Arealanvendelse
Signaturforklaring

30 m

Lokalplanområde
Delområde
Matrikulært skel
Byggefelt
Vejudlæg A-A
Hastighedsdæmpning
Stiadgang a-a Den Maritime Halvø / Stranden

42

Kystsikring placeres min. 30 m øst for delområde I
Almindinger
Den Hævede Promenade, Kajkanen og Engkanten.
Plads med vendemulighed og videre vejforbindelse
til Den Maritime Halvø
Strand
Kantzone
Punktvise tårne i op til 9 etager
Mulighed for støjskærm

Kajkanten

2.80

havnebassin, kote: 0.00

3.10
3.10

2.50

2.80

1.50

3.15

ØA

3.15

3.15

3.15

3.15

2.00

1.00
1.50

2.80

3.30

3.60

2.2

3.85

Køge Roklub

2.45

3.85

Kajkanten

2.80

2.00
2.00

2.5

3.15

3.80

2.4

2.5
3.00

3.00

“højderyg”

2.10

2.4

1.50

3.80

2.30

3.50

2.80

3.50

Engkanten
lavning

Tapperiet
lavning

2.80

1.50

lavning

2.80

Forsynings bassin
0.4

omenade

2.80

0.00

Kortbilag 3 - Vejledende koteplan

SIGNATURFORKLARING:
y.yy

estimeret fremtidig laveste
terrænkote på stier og fortove

X.XX

estimeret max kote til gårdrum

z.zz

estimeret fremtidig kote på
vejmidte
principiel placering af dige,
min. kote 2.8
“højderyg”
regnvand/ trug i alminding

2.50
2.00
1.50
1.00

ekst. terræn

3.80

lavning

1.50

2.1

1.00

3.50

3.50

3.80

2.80

1.50

2.00

2.80

3.20
2.60

1.50

3.80

2.00

3.50

2.75

2.70

2.00

Den hævede promenade

3.80

3.80

3.90

3.90

Forsynings for bassin
0.2

lavning

0.00

Bilag 4
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2. Sammenfatning - ikke teknisk resumé
Ifølge miljøvurderingsloven skal en miljørapport indeholde et ikke teknisk resumé af planen, således at det er
muligt at forstå planernes væsentligste miljøpåvirkninger og vurderinger, uden at behøve at læse alle de tekniske
detaljer.
Dermed indeholder det følgende afsnit de væsentligste vurderinger fra hvert kapitel i Miljørapporten.

BESKRIVELSE AF PLANERNE
Køge Kommune har besluttet, at fortsætte planlægningen for en af del af Søndre Havn i Køge Kyst projektet og
fastsætte bestemmelser for etape SH4. Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 5.
Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at følge op på udviklingsplanen for Søndre Havn og fastsætte bestemmelser for etape SH4.

EKSISTERENDE FORHOLD
En stor del af lokalplanområdet udgøres af den tidligere Kemetylgrund, hvoraf en del er belastet af kraftig fourening. Grunden fremstår i dag ryddet. Forud for byggeri forventes afgravet store mængder jord.
Mod nord afgrænses området af et samlet anlæg med Roklub og bassin og mod øst af kajkanten og Den Maritime
+DOY¡PHG.DQRRJNDMDNNOXEYLQWHUEDGHNOXEPÀ
Mod syd ligger et naturområde i form af strandenge og strand. Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger etaperne SH1, SH2 og SH3, hvor realiseringen af omdannelse fra havneområde til byområde er begyndt og forventes udbygget indenfor få år.
Inden for lokalplanområdet er der ingen bebyggelse udover det midlertidige byrum ”Udsigten” og ”Gyngen” som
søges placeret et andet sted.

MILJØVURDERING
GRUNDVANDSFORURENING
På Søndre Havn er der konstateret grundvandsforurening med olieforbindelser, chlorerede opløsningsmidler,
vandblandbare opløsningsmidler, phenoler samt kalium- og natriumlud.
$IY UJHIRUDQVWDOWQLQJHU
I forbindelse med grundvandssænkning, skal der laves risikovurderinger inden byggearbejderne starter, og det
skal sikres, at grundvandssænkningen ikke medfører yderligere spredning af grundvandsforureninger. Køge
.RPPXQHYLOIDVWV WWHEHWLQJHOVHULIRUELQGHOVHPHGWLOODGHOVHWLOJUXQGYDQGVV QNQLQJ'HVSHFL¿NNHDIY UJHforanstaltninger afklares i forbindelse med myndighedsbehandling af konkrete byggeprojekter i en senere fase.
Eksempler på afværgeforanstaltninger er:
- Oprensning af forureninger med fri fase.
- Sikring af indeklima ved etablering af parkeringskældre og membraner.
Der kan ikke forventes givet tilladelse til permanente grundvandssænkninger, f.eks. i form af kælderdræn.
Overvågning
Køge Kommunes almindelige tilsyn om overholdelse af vilkår for grundvandssænkning.

KsZ&>sEͳ>Z
'HWYXUGHUHVJHQHUHOWDWORNDOSODQHQVLNUHUDWRYHUÀDGHYDQGKnQGWHUHVVnOHGHVDWGHPLOM¡P VVLJHNRQVHNYHQser ikke er væsentlige. Området udføres med LAR-løsninger, som sikrer, at stofbelastningen vil minimeres væVHQWOLJWYHGUHQVQLQJLEHGHRJUHQGHUHOOHUOLJQ'HUXGRYHUYLOGHUVNHIRUVLQNHOVHDIRYHUÀDGHYDQGLQGHQIRU6+
således der ikke sker en øget påvirkning af strandengen i forhold til tidligere forudsætninger. På strandengen
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sikres tilgængelighed gennem nedsivningsområdet ved etablering af grus- og græsstier gennem området.
$IY UJHIRUDQVWDOWQLQJHU
8GO¡EHWIUDGHQYHVWOLJHDOPLQGLQJPHOOHPE\JJHIHOWHUQH6+RJ6+UHJXOHUHVVnGHUNXQXGOHGHVIRUVLQNHW
RYHUÀDGHYDQGVYDUHQGHWLOHQnUVK QGHOVH
Overvågning
Strandengens tilgængelighed skal fortsat overvåges og hvis der, bortset fra meget meget våde perioder, opstår
hinderinger for færdsel på stier på tværs af strandengen, skal der etableres spang eller andre simple passager
RYHUDÀHGQLQJVJU¡IWHUQH
Overvågning skal herefter ske ifm. myndighedsbehandlingen af byggemodningen, byggetilladelse samt nedsivningstilladelse.

JORDFORURENING
I forbindelse med opførelse af ny bebyggelse indenfor etape SH4 skal der håndteres større mængder jord. I
næsten hele planområdet er der registreret forureninger på vidensnivau 1 og 2. Derfor skal oprensning af jordforurening ved opgravning og bortskaffelse af forurenet jord ske i henhold til jordforureningsloven og tilhørende
bekendtgørelser.
Ved fjernelse af forurening, en tæt kælderkonstruktion og mekanisk ventilation af parkeringskælderen viser beregninger, med de planlagte betontykkelser og den nuværende viden om forureningen, at der ikke vil ske spredning af
À\JWLJHIRUXUHQLQJVNRPSRQHQWHUIUDMRUGRJJUXQGYDQGVIRUXUHQLQJHQWLOSDUNHULQJVN OGHUHQVLQGHOXIWLNRQFHQWUDtioner over grænseværdierne for boliger.
Ved den projekterede udformning af kælderkonstruktion og udearealer vil der ikke være risiko for boligernes indeklima eller for at komme i kontakt med jordforurening ved ophold på udearealerne.
Såfremt der ved de igangværende miljøtekniske undersøgelser, eller under bygge- og anlægsarbejdet, konstateres
forurening, der ændrer risikobilledet, vil denne forurening blive håndteret for at sikre boligerne mod risiko.
$IY UJHIRUDQVWDOWQLQJHU
I de forureningskortlagte områder skal der søges og opnås tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven inden byggeri
påbegyndes for at sikre, at der ikke sker påvirkninger fra forurening ved ændret arealanvendelse.
1nUGHUVNDOÀ\WWHVMRUGY NIUDRPUnGHWVNDOGHULKHQKROGWLOMRUGÀ\WQLQJVEHNHQGWJ¡UHOVHQVWNSNWRJ
GRNXPHQWHUHVDWMRUGHQHUUHQHOOHUMRUGHQVNDOÀ\WWHVWLOHWJRGNHQGWPRGWDJHDQO J
Hvis der udover de allerede kendte jordforureninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn
på anden jordforurening, skal arbejdet standses og Køge Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der
skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages.
Der etableres parkeringskældre med en tæt konstruktion og mekanisk ventilation. Parkeringskælderens gulv og
vægge konstrueres, så der ikke forekommer sprækker eller støbeskel.
Forurenet jord fjernes eller forsejles med fast belægning ved udearealer.
Overvågning
.¡JH.RPPXQHVRJ5HJLRQ6M OODQGVWLOODGHOVHULKHQKROGWLOMRUGIRUXUHQLQJVORYHQKHUXQGHUMRUGÀ\WQLQJHU6DPWL
forbindelse med byggetilladelse til parkeringskældre.
SKYGGEPÅVIRKNING
Lokalplan 1087 giver mulighed for bebyggelse punktvis i op til 32 m, som naturligvis kaster relativt lange skygger.
I lokalplanen er der udpeget særlige steder, hvor de høje bygninger på op til ni etager kan placeres. Placeringerne
er udvalgt så skyggevirkningerne på de udendørs opholdsarealer reduceres.
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Samlet vurderes det, at skyggepåvirkningen vil ikke overstige, hvad der må kunne forventes i et kommende tæt
byområde.
$IY UJHIRUDQVWDOWQLQJHURJRYHUYnJQLQJ
Der stilles krav om udarbejdelse af skyggediagrammer i forbindelse med byggesagsbehandling af konkrete byggerier. Det vurderes ikke, at være nødvendigt med yderligere afværgeforanstaltninger eller overvågning udover
ovenstående krav og sagsbehandling iht. lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens placering og omfang.

PÅVIRKNING AF KYSTEN
Den kommende bebyggelse vil med sin sammenhængende karréstruktur, give Søndre Havn et mere harmonisk
og bymæssigt udtryk efterhånden som havnevirksomhederne afvikles. Den ny bebyggelse vil variere fra 3 til 9
etager og vil i højde minde om nogle af de eksisterende industrielle anlæg på Søndre Havn. Det er hensigten, at
bevare enkelte af de markante bygninger på havnen, som for eksempel nogle af siloerne og ØA bygningen, såIUHPWGHUNDQ¿QGHVHQQ\DQYHQGHOVHDIE\JQLQJHUQH2PUnGHWYLOGRJPHGHWDEOHULQJHQDIEHE\JJHOVHQL6+
InHQVW¡UUHE\JQLQJVYROXPHQHQGGHU¿QGHVLGDJ
$IY UJHIRUDQVWDOWQLQJHURJRYHUYnJQLQJ
Det vurderes ikke, at være nødvendigt med afværgeforanstaltninger eller overvågning udover sagsbehandling
iht. lokalplanens bestemmelser.

KLIMASIKRING
Ved etablering af diger og pumper vil fremtidige bolig- og erhvervsarealer være beskyttet mod oversvømmelser
og dermed vil der kun være tale om en mindre
risikoforøgelse.
$IY UJHIRUDQVWDOWQLQJHU
For at undgå oversvømmelser indenfor digerne bør der etableres pumpebønde i diget med mulighed for bortpumpning af regnvand med mobile pumper.
Engkanten og Den Hævede Promenade etableres i min. kote 2,8 m DVR90. Samt der fastsættes en minimums
gulvkote på 3,25 m, dog med undtagelse af nedfoldede arealer.
For at undgå oversvømmelser indenfor digerne, som følge af kraftige regnhændelser, etableres pumpebrønde
bag diget med mulighed for bortpumpning af regnvand med mobile pumper.
Overvågning
Pumperne er grundejerforeningens ejendom og ansvaret for bortpumpning af vand indenfor digerne er grundejerforeningens.

VINDPÅVIRKNING
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres karrébebyggelser i varierende højde med 3 tårne på op til
32 meter indenfor SH4. Bebyggelser i den størrelse giver risiko for uhensigtsmæssige vindforhold, da der kan
opstå lokale accelerationer fx rundt om bygningshjørner.
Generelt vurderes det at planen for område SH 4 er udlagt så områder med meget ophold og transport er skærmet for de største vindgener, der kommer fra vestlige retninger.
$IY UJHIRUDQVWDOWQLQJHU
I lokalplan 1087 stilles der krav om, at facader skal udformes med forskudte facadeelementer, spring eller forskydninger i klimaskærmen for at mindske vindpåvirkningen.
For at sikre, at der kan skabes attraktive opholdsarealer, kan der etableres beplantning eller porøse afskærmninger ved udsatte portåbninger, på tagterrasser, altaner og omkring udsatte bygningshjørner. Derudover gives
der med lokalplanen mulighed for at etablere 2 større skærme i almindingerne som støjafskærmning, disse vil
også have en lægivende effekt på eventuelle vindgener.
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Der bør også gennemføres vindreducerende tiltag i form af forskudte facader.
Der stilles krav om udarbejdelse af vindmoduleringer i forbindelse med godkendelse af konkrete byggeprojekter.
Overvågning
Overvågning vil ske i forbindelse med Køge Kommunes byggesagsbehandling iht. lokalplanerne.

NATUR
'HUXGOHGHVRYHUÀDGHYDQGYLDDOPLQGLQJHUWLOQHGVLYQLQJSnVWUDQGHQJVDUHDOHUQHV\GIRUORNDOSODQRPUnGHW$UHDlerne grænser op til beskyttede naturarealer.
Nedsivningsområdet er anlagt således, at overskydende regnvand ikke kan løbe mod syd og dermed vil §3 området ikke blive påvirket af projektet.
Det er vurderingen, at bilag IV-arternes levesteder er tilstrækkeligt beskyttede, så længe § 3-beskyttelsen af
engenes og vandhullernes tilstand opretholdes.
$IY UJHIRUDQVWDOWQLQJHURJRYHUYnJQLQJ
Det skal sikres og overvåges at der ikke sker oversvømmelser af de naturbeskyttede arealer mod syd, således at
det undgås at ændre i tilstanden af disse.
TILGÆNGELIGHED OG ADGANGSFORHOLD
/RNDOSODQVLNUHUVDPPHQ¡YULJHSODQHUDWGHUHWDEOHUHUHVWLOHW¿QWPDVNHWVWLQHWPHGDGJDQJK¡MWLOJ QJHlighed, derudover etableres der en ny passage mellem stranden og ”den maritime halvø”.
$IY UJHIRUDQVWDOWQLQJHU
Der sikres mod erosion af stranden, således der kan sikres forbindelse for gående mellem ”den maritime halvø”
og stranden.
Overvågning
Overvågning vil ske i forbindelse med Køge Kommunes byggesagsbehandling iht. lokalplanen.
EROSION OG STRANDEN
Der er tidligere fjernet en høfde ved stranden, hvilket har medført en forventet erodering, Det har betydet, at
afstanden mellem klimasikringen (Engkanten) og stranden er blevet mindre end forventet i udviklingsplanen.
Kystdirektoratet har har givet tilladelse til strandfordring.
$IY UJHIRUDQVWDOWQLQJHU
Lokalplanen stiller krav om, at der som led i byggemodningen kan etableres en sikring mod erosion langs kysten.
Overvågning
Det overvåges om der sker erosion syd for det nye erosionssikringsanlæg, såfremt dette sker fortsættes der med
sandfordring til der opstår en naturlig balance med en holdbar strand.
VIRKSOMHEDSSTØJ
Der er foretaget støjberegninger af virksomhedsstøj, som vil påvirke de kommende boliger i planområdet. Beregningerne viser, at de kommende boliger vil blive påvirket af virksomhedsstøj i natperioden, som overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
$IY UJHIRUDQVWDOWQLQJHU
Støjforhold på Søndre Havn reguleres efter reglerne for ny støjfølsom arealanvendelse i eksisterende støjbelastede byområder, og dermed Planlovens § 15, stk. 2, nr. 25 hvorefter en lokalplan kan fastsætte bestemmelser om
”isolering mod støj af ny boligbebyggelse i eksisterende boligområder eller områder for blandede byfunktioner”.
Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om, at støjafskærmning kan indbygges i eller på facader og vinduer,

Side 10

Miljørapport til Lokalplan 1087 - Resumé

så der sikres et godt lydmiljø efter principperne i Miljøstyrelsens ”Tillæg til vejledning til nr. 5/1984: Ekstern støj
fra virksomheder” juli, 2007.
Den eksterne støjpåvirkning påvirker også friarealerne til den nye bebyggelse. Derfor indeholder lokalplanen
bestemmelser om, at de udendørs opholdsarealer, skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Der
tillades etablering af altaner/opholdsarealer på karréernes støjbelastede nord- og østvendte facader, såfremt der
etableres altaner/opholdsarealer på karréernes syd- og vestvendte facader, der overholder Miljøstyrelsens grænseværdier for virksomhedsstøj.
Overvågning
Overvågning sker i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, hvor det skal dokumenteres, at der sikres et
godt lydmiljø både indendørs og på udendørs opholdsarealer iht. bygningsreglementet og Miljøstyrelsens gældende vejledninger.
TRAFIKSTØJ
$UHDOHUODQJV6¡QGUH0ROHYHMHUEHODVWHWDIWUD¿NVW¡MGRJYXUGHUHVGHWDWY UHPXOLJWDWRYHUKROGHGHYHMOHGHQGHJU QVHY UGLHUIRUWUD¿NVW¡MLQGHQG¡UVYHGEUXJDINHQGWHRJDISU¡YHGHVW¡MG PSHQGHIRUDQVWDOWQLQJHUL
facaden.
$IY UJHIRUDQVWDOWQLQJHU
Der etableres støjafskærmende foranstaltninger i det omfang det er nødvendigt.
)RUDWPLQGVNHWUD¿NNHQSn6¡QGUH0ROHYHMVNDOGHWLGHQYLGHUHSODQO JQLQJVLNUHVDWGHUPDNVHWDEOHUHV
parkeringspladser på ”den matime halvø”. Derudover skal det i den videre planlægning sikres, at det er attraktiv
DWEHQ\WWH6¡QGUH+DYQHYHMWLORJIUD6+VnOHGHVHQGHODIWUD¿NNHQOHGHVY NIUD6¡QGUH0ROHYHMRJGHUPHG
SH2 og SH3, således de ikke bliver belastet yderligere end hvad der tidligere har været forudsat.
Overvågning
Overvågning sker i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, hvor det skal dokumenteres, at de indendørs
støjkrav og for opholdsarealer iht. bygningsreglementet og Miljøstyrelsens gældende vejledninger kan overholdes.
Støj og vibrationer i etableringsfasen
Ved overholdelse af Køge Kommunes krav til bygge- og anlægsarbejder i.h.t. ”Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune” vil de eksisterende boligområder på Søndre Havn ikke
blive påvirket mere end hvad der må kunne forventes som nabo til en større byggeplads og ikke blive væsentligt
påvirket.
$IY UJHIRUDQVWDOWQLQJHU
7XQJWUD¿NOHGHVY NIUDGHQQ\H6¡QGUH0ROHYHM
Overvågning
Overvågning sker i forbindelse med ansøgning om tilladelse i henhold til ”Forskrift for udførelse af nedrivnings-,
bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune”.
LUFTFORURENING
Planområdet ligger tæt på havnebassinet for Køge Havn og det er derfor undersøgt om de kommende boliger vil
blive påvirket af emissioner fra skibe som brænder fuelolie af mens de ligger i havn. Med udgangspunkt i tidligere undersøgelser af forurening fra skibe vurderes det, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af de kommende
boliger.
$IY UJHIRUDQVWDOWQLQJHURJRYHUYnJQLQJ
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning.
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ALTERNATIVER
Efter miljøvurderingsloven skal det vurderes, hvad den sandsynlige udvikling er, hvis planen ikke gennemføres dvs. et 0-alternativ. 0-alternativet betyder, at planforslagene ikke vedtages og at områdets fremtidige udvikling
sker med udgangspunkt i den nuværende aktivitet og gældende planlægning.
+YLVSODQHQLNNHUHDOLVHUHVYLORPUnGHWGHRPNULQJOLJJHQGHEROLJRPUnGHUGHWUD¿NDOHIRUKROGVDPWGHQ UOLJgende virksomheder i erhvervsområdet, ikke blive påvirket i det beskrevne omfang.
Indenfor størstedelen af området kan dermed etableres industribebyggelser og anlæg i tilknytning til erhvervsKDYQHQLRYHUHQVVWHPPHOVHPHGJ OGHQGHORNDOSODQ'HUYLOGHUPHGY UHULVLNRIRUDWGHURSVWnUPLOM¡NRQÀLNWHU
i.f.t. allerede etablerede boligområder i SH1, SH2 og SH3. Bebyggelsen må iht. lokalplanen opføres med en højde
på 12,5 m.
Der etableres ikke et nyt attraktivt byområde eller rekreative anlæg som forudsat i planlægningen.
'HUJLYHVLNNHPXOLJKHGIRUE\IRUW WQLQJQ\HEROLJHUVNDOGHUPHG¿QGHVDQGUHVWHGHUIHNVVRPXGYLGHOVHDI
byzoneområder.
Der er ikke undersøgt andre alternativer end 0-alternativet.
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lokalplan 1087 samt forslag til kommuneplantillæg 5 i offentlig høring.

Forslagene omfatter hele matr. nr. 20ab, 20n. 20at, samt del af 19f, 20a,
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Eksisterende forhold
En stor del af lokalplanområdet udgøres af det tidligere erhvervsområde på
Søndre Havn. Området fremstår i dag ryddet.
Mod nord afgrænses området af et samlet anlæg med Roklub og
havnebassin, mod øst af kajkanten samt ”Den Maritime Halvø” med
Kano- og kajakklub, vinterbadeklub m.fl.
Mod syd ligger et naturområde i form af strandenge og strand.
Forslag til lokalplan 1087
Lokalplan 1087 er udarbejdet som led i realiseringen af udviklingsplanen for
byudviklingsprojektet "Køge Kyst". Lokalplanen skal muliggøre fjerde af
etape af byudviklingsområdet Søndre Havn.
Bebyggelsen skal udformes i samspil med friarealer og byrum med
forskellige grader af offentlighed. Helt offentlige promenader etableres mod
havnen og strandengen. Mellem bebyggelserne etableres offentligt
tilgængelige almindninger/friarealer, og internt i bebyggelserne etableres
mere private gårdrum, som dog også skal være offentligt tilgængelige.
Forslag til kommuneplantillæg 5

Som forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse er der udarbejdet et
forslag til kommuneplantillæg for at ændre anvendelsen fra boligområde til
blandet bolig- og erhvervsområde.
Høringsperiode

Forslagene er fremlagt fra den 19. december 2019 til den 13. februar 2020.
Du kan se forslagene på www.koege.dk/annoncer.
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Borgermøde
Der afholdes borgermøde i den 3. februar 2020 kl. 19-21 i Tapperiet.
Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i
hænde senest den 13. februar 2020 og sendes til tmf@koege.dk eller til
Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.
Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske
behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af
høringsnotat.
Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i
kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme
omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan
foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige
anvendelse af den enkelte ejendom 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.
Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der skal
gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1087 og forslag til
kommuneplantillæg nr. 5. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens
vurdering danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning
af miljøet.
Klagevejledning
Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til
Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen.
Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets
hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.
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. Du betaler gebyret
med betalingskort i Klageportalen.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at
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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 Planklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62
ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.
Du kan se planerne på Køge Kommunes hjemmeside under
www.koege.dk/annoncer
Offentliggjort på Koege.dk den 19. december 2019.

Side 3/3

