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Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er
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Lokalplanområdet omfatter anden del af
STC III, som udgøres af arealer nord for
Egedesvej.

Redegørelse
Lokalplan 1088
STC III - del 2

Lokalplanens formål
Efter udbygning af de første to etaper af Skandinavisk Transport
Center (STC I og STC II) er der efterspørgsel på arealer med
plads til erhverv i stor skala. Køge Kommune ønsker derfor at give
mulighed for etablering af større lager- og transportvirksomhed i
Køge Nord på arealer nord for Egedesvej. Køge Nord er omfattet
af rammelokalplan 1046 fra 2015. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende og udlægger arealerne nord for Egedesvej til lettere industri, hvorfor en udvidelse af STC til arealerne nord for Egedesvej
kræver en ny lokalplan.
Kommuneplan 2017 udlægger også arealerne nord for Egedesvej
til lettere industri, hvorfor lokalplanens vedtagelse kræver et tillæg
til kommuneplanen.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 18 ha.
Lokalplanområdet ligger inden for det fremtidige byområde Køge
Nord, som udvikles på baggrund af nye motorvejsramper ved Egedesvej og etablering af Køge Nord Station på KBH-Ringsted-Banen.
Vest for lokalplanområdet ligger Ll. Skensved og syd for lokalplanområdet ligger STC III - del 1.
Lokalplanområdets nordlige afgrænsning udgøres af åbeskyttelseslinjen omkring Skensved Å. Mod syd afgrænses lokalplanområdet
af Egedesvej.
Lokalplanområdet udgøres af kulturlandskab med marker. Langs
lokalplanområdet vestlige afgrænsning findes et beskyttet dige.
I dag er et af de bærende elementer i området de lange kig ud i
landskabet, bl.a. til Skensved Ådal og Ølsemagle Landsby. Området er samtidig præget af nærheden til motorvej, jernbaner, Skandinavisk Transport Center, Ll. Skensveds industri og parker- og rejsanlægget ved Køge Nord Station. Terrænet er relativt fladt, men
falder let mod Skensved Å.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for erhverv i form af større lager- og
transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med en bebyggelsesprocent på 50 og max. højde på 15 meter.
Vejadgang
Lokalplanen fastlægger vejadgange fra Egedesvej. Der er etableret
dobbeltrettet cykelsti på den nordlige side af Egedesvej, og antallet af vejadgange begrænses af hensyn til trafiksikkerheden.
Byggefelter
Lokalplanen udlægger to byggefelter - byggefelt A og byggefelt B.
Der gælder særlige regler for placering af bebyggelse og udformning af facader i byggefelt A, da byggefeltet grænser op til Skensved Ådal.
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Facader
Lokalplanen indeholder bestemmelser om facadematerialer og
farver på facader. For de nordvendte facader i byggefelt A, gælder det, at facaderne skal fremstå med en graduering fra mørk til
lys - i et mønster, et motiv eller begrønnet med det formål, at de
markante bygningsvoluminer smelter sammen med omgivelserne
og himlen.
For de øvrige facader gælder bestemmelser om facadematerialer
og farver i overensstemmelse med det øvrige STC III.
Skiltning og belysning
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om skiltning, som på en
gang begrænser skiltning, som opsættes over 3 meter fra terræn,
og samtidig sikrer at skiltningen modsvarer de store bygningsvoluminer og på den måde er med til at nedbryde skalaen. Lokalplanen
giver således mulighed for skilte i op til 3 meters højde og 6 meters bredde.
Realisering af lokalplanen medfører belysning af veje og pladser og
eventuel belysning af skilte, hvilket medfører risiko for lysgener i
omkringliggende boligområder. Lokalplanen indeholder specifikke
krav om maksimal lyspunkthøjde, belysningskvalitet, farvegengivelse og lysspredning for at begrænse lysforurening. Lokalplanen
indeholder desuden specifikke krav til lysskilte.
Støj
Lokalplanen forhindrer, at der etableres kørearealer på nordsiden
af bebyggelsen. På den måde beskyttes Skensved Ådal og boliger
nord for lokalplanområdet mod støj fra virksomhedernes kørearealer.
Beplantningsbælter
Nord for lokalplanområdet etableres forsyningsanlæg til forsinkelse
af regnvand og rensning af overfladevand fra STC III. Anlægget

Forsyningsanlægget nord for lokalplanområdet.
I anlægget skal overfladevand fra STC III renses
og forsinkes, inden det ledes til Skensved Å.
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udformes som natur med synlig vandhåndtering i form af lavninger
i terrænet.
Lokalplanen udlægger beplantningsbælte i den nordlige del af
lokalplanområdet mod Skensved Ådal. Lokalplanen sikrer, at beplantningen i beplantningsbæltet tilpasses beplantningen i Skensved Ådal, således at beplantningsbæltet kan vokse sammen med
ådalens beplantning.
De store bygningsvoluminer, som muliggøres med lokalplanen, vil
højst sandsynligt medfører en markant terrænregulering ned mod
Skensved Ådal, da terrænet inden for lokalplanområdet skråner
mod Skensved Å. Lokalplanen stiller krav om, at terrænet inden
for beplantningsbæltet skal fremstå med bløde, s-formede kurver
og uden tekniske skråninger.
Lokalplanen stiller krav om en mangfoldig, flerrækket træplantning af bl.a. træer, som opnår en stor højde og træer og buske,
som blomstrer og bærer frugt. På den måde vil beplantningsbæltet
fungere dels som slør for de store bygningsvoluminer og markante
terrænregulering i STC III og som levested for dyr.
Beplantningsbæltet skal friholdes for bebyggelse og parkering.
Der kan etableres en indsatsvej inden for beplantningsbæltet. Indsatsvejen skal tilpasses beplantningsbæltet og udføres i grus eller
græsarmering. Der kan desuden etableres regnbede inden for beplantningsbæltet.
Lokalplanen udlægger også et smalt beplantningsbælte langs Egedesvej.

Visualisering af 15 meter høje bygninger i STC
III -del 2 set fra Skensved Ådal.
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Terrænregulering
Landskabet mellem Lille Skensved og Ølsemagle er et gammelt
istidslandskab, præget af bløde morænebakker, der med tiden er
pløjet flade af mange års landbrugsdrift.
Lokalplanen stiller krav om, at terrænet på den nordlige side af
bygningerne udformes i bløde S-formede kurver. Lokalplanen forhindrer ikke terrænregulering over skel mod nord således, at terrænet kan afvikles over et større areal end det 15 meter brede
beplantningsbælte. Det vil sige, at overskudsjorden fra anlægsarbejdet kan anvendes til at skabe et blødt landskab, hvor bygningerne set fra Skensved Ådal fremstår naturligt indpasset i den
bølgede topografi. Herudover fastsætter lokalplanen bestemmelser
for beplantningsbæltet, som sikrer et naturpræget udtryk ud mod
Skensved Ådal.

Snittene viser principper for terrænregulering over skel mod nord - mellem
lokalplanområdet og forsyningsanlægget i Skensved Ådal.
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Grundvand
Lokalplanområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, hvorfor plads- og vejvand ikke må nedsives. Lokalplanen
stiller krav om uigennemtrængelig befæstelse på pladser og veje
samt kanter omkring disse. For at sikre vandbalance i området,
skal tagvand nedsives, og lokalplanen fastsætter et forhold mellem befæstede arealer, bebyggede arealer (tagflader) og arealer til
regnbede.
Højspændingsledning
Der løber en 132 kV luftledning gennem den østligste del af lokalplanområdet. I en afstand på 15 meter fra elforsyningsanlæggets
yderste fase, skal der indhentes en arbejdsinstruks hos Energinet
ved arbejde, som foregår i en højde over 3 meter fra terræn, f.eks.
vinduespolering. Energinet anbefaler derfor, at der ikke opføres
bygninger inden for 15 meter fra yderste fase.
Herudover er følgende tinglyst for højspændingsledningen:
 Arealet under ledningsanlægget og inden for en vandret afstand af 9 meter fra de yderste ledninger må ikke benyttes til
sportsbaner, oplagsplads og anden befærdet plads, og her må
ikke opføres bygninger, anbringes stakke, stilladser, stiger og
høje genstande eller etableres beplantning, som kan blive højere end 3 meter.
 Arealet under ledningsanlægget og i en afstand på 10 meter
fra de yderste ledninger må ikke benyttes til anlæg for brandfarlige væsker, og her må ikke anlægges baner, veje, offentlige
gangstier eller cykelstier eller placeres flagstænger og brønde
til vandforsyning inden for arealet.
 Under ledningsanlægget og inden for en vandret afstand af 15
meter fra de yderste ledninger må der ikke anbringes tråde til
elektriske hegn i større højde end 1 meter eller anbringes trådformede antenner.
Ledningskorridor
I den sydlige del af lokalplanområdet findes en ledningskorridor
omkring en naturgasledning. Der gælder visse restriktioner inden
for ledningskorridoren.
Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Fingerplanen
Lokalplanområdet ligger i det ydre storbyområde (byfinger),
I det ydre storbyområde skal det bl.a. sikres, at byudvikling placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur, samt at byudvikling tilrettelægges, på en måde så der
skabes sammenhæng med eksisterende byområder.
Det er Køge Kommunes vurdering, at lokalplanen er i overensstemmelse med fingerplanen i og med, at:
 lokalplanen giver mulighed for optimal udnyttelse af motorvejsnære arealer og eksisterende infrastruktur dimensioneret
til tung trafik.
 lokalplanen muliggør en udvidelse af Skandinavisk Transport
Center på arealer, som ligger i forlængelse af eksisterende erhvervsområder og inden for det afgrænsede byområde Køge
Nord.
Der kan etableres kontorlokaler med mere end 1.500 etagemeter
til egen administration i forbindelse med transport- og distributionsvirksomheder med mere end 30.000 etagemeter.
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Køge Kommuneplan 2017
Lokalplanen ligger inden for rammeområde 1E04 i Kommuneplan
2017. Rammeområdet er udlagt til lettere industri, men med Kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord ændres bestemmelserne for
rammeområde 1E04 således, at der bliver mulighed for lager- og
transportvirksomhed i den del af rammeområde 1E04, som ligger
inden for lokalplanen.
Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 gælder nedenstående bestemmelser for rammeområde 1E04:
Bestemmelser for kommuneplanramme 1E04
1E04
Navn:
Skensved Ådal Vest
Anvendelse:
Erhvervsområde
Specifik anvendelse: Erhverv i form af lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et
betydeligt transportbehov samt administration knyttet til den enkelte virksomhed.
B%
50
Højde:
15
Bemærkninger:
Den nye bebyggelses visuelle påvirkning af
Skensved Ådal skal belyses ved udarbejdelse af en detaljeret lokalplan.
Ved lokalplanlægning skal det sikres, at
området får en grøn karakter mod Skensved Ådal.
Parkeringsnorm maksimalt 1 p-plads pr. 50
m2.
Det er en forudsætning for endelig vedtagelse af lokalplan 1088,
at Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt.
Lokalplan
Arealerne i Køge Nord er omfattet af rammelokalplan 1046 for
Køge Nord fra 2015. Lokalplanen udlægger arealerne til erhvervsformål med mulighed for lettere industri samt større lager-, transport- og fremstillingsvirksomhed. Lokalplanen beskriver desuden
principper for beskyttelse af grundvandet og 0-balance for grundvandsdannelsen og fastlægger bestemmelser om bebyggelsens
omfang. Lokalplan 1046 er ikke byggeretsgivende.
Lokalplan 1046 aflyses ved vedtagelsen af lokalplan 1088, for den
del af lokalplanen, som ligger inden for lokalplan 1088.
Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone.
Lokalplanens påvirkning af kystlandskabet
Den østlige halvdel af lokalplanområdet er dækket af kystnærhedszonen.
Da lokalplanområdet ligger ca. 3 km fra kysten, og arealerne mellem lokalplanområdet og kysten er tæt bebyggede, er det Køge
Kommunes vurdering, at lokalplanens realisering med bygninger i
op til 15 meters højde ikke vil påvirke kysten væsentligt.
Lokalplanens forhold til habitatdirektivet
Lokalplanområdet ligger ca. 2,5 km fra nærmeste Natura
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2000-område (Ølsemagle Strand og Staunings Ø). Udpegningsgrundlaget er naturtyper, først og fremmest den prioriterede naturtype strandeng, men også lagune og vadeflader.
Med omdannelse af landbrugsarealer til by vurderes kvælstofudvaskning at falde, mens vurderingen er at fosforudledningen vil
ligge i samme niveau. I forbindelse med udledningstilladelserne vil
der blive stillet krav til reduktion af fosfor i regnvand svarende til
BAT krav.
Bilag 4-arter
Lokalplanområdet ligger inden for fokusområde for spidssnudet
frø, stor vandsalamander og flagermus.
Køge Kommunes virkemiddelkatalog for lokalplanlægning med fokus på bilag 4-arter beskriver indsatser i lokalplanlægningen, som
kan opretholde og forbedre forholdene for flagermus, padder og
firben. Forholdene for flagermus kan bl.a. opretholdes og forbedres ved bevaring af gamle træer og etablering af nye ledelinjer i
landskabet i form af levende hegn og småskove. Forholdene for
spidsnuet frø og stor vandsalamander kan bl.a. opretholdes og
forbedres ved udgravning af nye vandhuller med flade breder på
udyrkede arealer og ved bevaring og etablering af grønne passager (levende hegn, eng og udyrkede arealer) mellem vandhullerne.
Der findes et beskyttet dige inden for lokalplanområdet. Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelse for diget samt for træer på
eller i forbindelse med diget. Træer med en vis størrelse og hulheder i stammerne kan potentielt være levested for flagermus og
må kun fældes i overensstemmelse med artsfredningsbekendtgørelsen. På den måde sikres en ledelinje på tværs af lokalplanområdet.
Nord for lokalplanområdet etableres forsyningsanlæg til forsinkelse
af regnvand og rensning af overfladevand fra STC III. Anlægget
udformes som natur med synlig vandhåndtering i form af lavninger i terrænet og forbedrer således forholdene for de bilag 4-arter,
som lever langs Skensved Å. Selve det bebyggede og befæstede
areal er fattigt på egnede levesteder for padder. Det består af
dyrkede arealer, og der er ingen § 3-vandhuller og kun få levende
hegn og krat i området, som det er nu. Såfremt der lever spidssnuet frø og stor vandsalamander inden for lokalplanområdet vil
disse kunne trække mod nord til forsyningsanlægget i forbindelse
med, at lokalplanområdet udbygges. Det er en forudsætning for
ibrugtagning af bebyggelsen inden for lokalplanområdet, at forsyningsanlægget er etableret, da anlægget skal tage i mod overfladevand fra bebyggelsen.
Lokalplanen stiller krav om etablering og udformning af et bredt
beplantningsbælte langs lokalplanens nordlige afgrænsning. Beplantningsbæltet vil supplere forsyningsanlægget som levested for
dyr.
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Masterplan for Køge Nord
Byrådet godkendte i februar 2016 Masterplan for Køge Nord. Masterplanen omfatter det fremtidige byområde Køge Nord, herunder
STC III. Masterplanen fastlægger principper for bl.a. vandhåndtering og danner grundlag for den fremtidige planlægning. I master-
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planen beskrives STC III som stor skala-erhverv beliggende i en
blå-grøn struktur, hvor regnvandshåndtering er et synligt element,
og anlæg til regnvandshåndtering etableres som grønne anlæg.
Varmeplan
Lokalplanområdet ligger indenfor forsyningsområdet for fjernvarme. Nærheden til C.P Kelco betyder, at området kan fjernvarmeforsynes med overskudsvarme herfra.
Vandforsyningsplan
Området forsynes med vand fra Ll. Skensved Vandværk. Der er
ikke ringforbindelse til Køge Vandværk.
Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Grundvandbeskyttelse- og produktion er behandlet i forbindelse
med miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 5 for byudvikling i
Køge Nord og indarbejdet i rammelokalplan 1046 for Køge Nord.
Den omfattende uigennemtrængelige befæstelse, som knytter sig
til erhvervsvirksomhed, forhindrer den naturlige grundvandsdannelse. Lokalplan 1046 forudsætter, derfor at tagvand nedsives,
således at der nedsives ekstra vand for at kompensere for den
mindre nedsivning fra ubefæstede arealer. Rammelokalplanen fastlægger forholdet mellem det areal, der bebygges, og derfor giver
tagvand til nedsivning, og det areal, der anvendes til pladser og
veje med tætte belægninger, som forhindrer grundvandsdannelse.
Der er efterfølgende lavet prøveboringer og modelberegninger for
grundvandsdannelsen i Køge Nord. Beregningerne viser, at der
er begrænset grundvandsdannelse inden for lokalplan 1088s afgrænsning. Det er dog fortsat vigtigt, at tagvand ledes til regnbede, da det på den måde sikres, at vandet forsinkes i jorden, inden
det ledes til Skensved Å således, at de planlagte bassiner langs
Skensved Å ikke skal kunne rumme både overfladevand fra veje
og pladser og tagvand på samme tid.
Alle arealer, hvorpå der færdes køretøjer, herunder parkeringsarealer, skal udformes med en belægning, som forhindrer nedsivning
til grundvandet. På den måde minimeres risikoen for forurening af
grundvandet.
Lokalplanen forhindrer desuden udendørs oplag af grundvandstruende materialer.
Lokalplanen forhindrer anvendelsen af bly, kobber eller zink i bygningers inddækning, tagrender og facader. På den måde sikres
det, at nedsivning af tagvand ikke udgør en forureningsrisiko.
Håndtering af overfladevand
Lokalplanområdet omfattet af Køge Kommunes spildevandsplan.
Det er den til en hver tid gældende spildevandsplan, der gælder
for lokalplanområdet.
Afløbskoefficienten for lokalplanområdet fastsættes i den gældende spildevandsplan til 0,35. Overskydende regnvandsmængder
skal nedsives på egen grund og/eller tilbageholdes/forsinkes, før
det ledes til regnvandskloak.
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Overfladevand fra STC III skal ledes til en renseløsning langs
Skensved Å (uden for lokalplanområdet).
Klimatilpasning
I henhold til Klimatilpasningsplan 2014 skal der ske en klimatilpasset planlægning af Køge Nord-området, så området er forberedt
på håndtering af ekstremregn. Formålet med skybrudshåndtering
er at aflede vand og undgå skade.
Nord for lokalplanområdet etableres et forsyningsanlæg til forsinkelse og rensning af overfladevand fra STC III. Anlægget udformes
som et kunstigt vådområde afgrænset fra Skensved Å ved et dige
langs vandløbet. Dermed skabes et forsinkelsesvolumen, som kan
tilbageholde en klimafremskrevet 5 års regnhændelse under koblet
regn eller en enkeltstående skybrudshændelse svarende til en 20
års hændelse nu og hvert 10. år om 100 år. Ved endnu større skybrudshændelser ledes vandet kontrolleret gennem vådområdets
diger og ud til græsområderne mellem vådområdet og vandløbet.
På den måde sikres det,at Skenved Å ikke overbelastes.
Lokalplanen fastsætter bestemmelse om en generel bearbejdning
af terrænet, så overfladevand naturligt ledes bort fra bebyggelsen.
Trafik
STC III får vejadgang via Egedesvej, som er udvidet og dimensioneret til Køge Nord-projektet.
Der er dobbeltrettet cykelsti på den nordlige side af Egedesvej, og
overkørsler på den nordlige side bør derfor begrænses af hensyn
til trafiksikkerheden.
Der skal etableres højresvingsspor ved alle overkørsler således, at
risikoen for påkørsler med bagfrakommende køretøjer minimeres
og sikkerheden for cyklister tilgodeses. Såfremt der indføres vigepligt for cyklister, skal krydsningen trækkes minimum 10-15 meter
væk fra krydset. Køge Kommune anbefaler, at der i stedet indføres
vigepligt for køretøjer, da det er mindre pladskrævende og giver et
bedre flow for cyklister. Der skal gælde samme vigepligt ved alle
overkørsler.
Støj
Lokalplanen vil give mulighed for virksomheder med støjende aktiviteter. Lokalplanen vil ikke give mulighed for støjfølsom anvendelse.
Der er ca. 300 meter fra lokalplanområdet til eksisterende boliger
nord for lokalplanområdet. Lokalplanen forhindrer kørearealer på
nordsiden af bebyggelsen, således at støjgener minimeres.
I anlægsfasen må det forventes, at der vil forekomme støj fra anlægsaktiviteter. Støjgenerne vil blive behandlet i henhold til Køge
Kommunes forskrifter.
Grundejerforening
Lokalplanen stiller krav om etablering af grundejerforeninger eller medlemskab af en eksisterende grundejerforening for samtlige
grundejere inden for lokalplanområdet med undtagelse af ejer af
forsyningsanlægget, som løber gennem lokalplanområdet.
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Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Museumsloven
Museum Sydøstdanmark har foretaget en arkivalsk kontrol af området nord for Ølsemagle Landsby. Topografisk er arealerne velegnede til bebyggelser fra forhistorisk tid, og det anses for meget
sandsynligt, at der findes væsentlige skjulte fortidsminder på arealerne. Forundersøgelser og udgravninger i området har tidligere
vist omfattende spor efter bebyggelser i forhistorisk tid. Museet
foretager derfor arkæologiske forundersøgelser forud for anlægsarbejde.
Der findes et beskyttet dige inden for lokalplanområdet. Jf. Museumsloven må der ikke foretages ændringer i digerne. Kommunen
kan dog give dispensation til mindre indgreb, f.eks. gennembrud til
gennemkørsel. Lokalplanen indeholder bestemmelse om bevaring
af diget.
Naturbeskyttelsesloven
Der findes ingen § 3-beskyttede naturtyper inden for lokalplanområdet.
Der findes en fredet rundhøj inden for åbeskyttelseslinjen nord for
lokalplanområdet. Beskyttelseslinjen omkring rundhøjen dækker
ca. 1.000 m2 af lokalplanområdet. Inden for beskyttelseslinjen må
der ikke foretages ændringer i tilstanden, f.eks. tilplantninger eller ændringer i terrænet. Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere
fra fortidsmindebeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 65,
stk. 3.
Jordforureningsloven
Køge Nord-området er med vedtagelsen af lokalplan 1046 udtaget
af områdeklassificeringen for lettere forurenet jord i byzone. Lokalplanområdet er således ikke omfattet af områdeklassificeringen.
Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet.
Affaldssortering
Affaldssortering i lokalplanområdet skal ske i henhold til Køge
Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
Køge Kommunes politikker og strategier
Agenda 21
Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme bæredygtig udvikling med fokus på værdier indenfor sociale, kulturelle, økonomiske
samt miljømæssige forhold.
Lokalplanen bidrager til opfyldelse af en række mål for bæredygtighed, f.eks. ved at:
 give mulighed for transporttunge virksomheder ved ramper til
motorvejen
 stille krav om beplantningsbælter
 sikre vandbalance.
Miljøvurdering
Forslag til lokalplan 1088 er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven, og der skal ifølge § 8 stk. 2 gennemføres
en miljøvurdering efter kommunens afgørelse om miljøvurderingspligt jf. § 10.
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På baggrund af screening er der gennemført en miljøvurdering
af følgende parametre:







Biologisk mangfoldighed, flora og fauna - Påvirkning af den
biologiske mangfoldighed vurderes i forbindelse med udlæg af
byggefelter og beplantningsbælter.
Befolkningen og menneskers sundhed - Påvirkning af befolkningen i forhold til øget støj og trafik i forbindelse med ændret
anvendelse fra lettere industri til lager- og transportvirksomhed og mulighed for overkørsler fra Egedesvej.
Luft og klimatiske faktorer - Påvirkning af forholdene for
nedsivning og afledning af regnvand i forbindelse med øge
bebyggelse/befæstet areal. Påvirkning af luft i forbindelse med
ændret anvendelse fra lettere industri til lager- og transportvirksomhed.
Landskab - Påvirkning af landskabet og de visuelle forhold i
forbindelse med mulighed for opførelse af store bygningsvoluminer.

Det ikke-tekniske resumé fra miljørapporten fremgår bagerst i
kommuneplantillægget.
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Bestemmelser
Lokalplan 1088
STC III - del 2

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 668 af 8.
juni 2017 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1
Lokalplanens formål

1.1
Formålet med lokalplanen er at:
 give mulighed for udvidelse af Skandinavisk Transport Center
 fastlægge vejadgange til lokalplanområdet
 udlægge et beplantningsbælter. Beplantningsbæltet i den nordlige del af lokalplanområdet skal fungere som slør for de store
bygningsvoluminer og være tilpasset beplantningen i Ådalen således, at beplantning i henholdsvis beplantningsbæltet og ådalen
kan vokse sammen
 fastlægge bestemmelser for facader og skiltning, som understøtter formidlingen af de store bygningsvoluminer i STC III
 fastlægge særlige bestemmelser for facader som vender mod
Skensved Ådal, som sikrer, at de store bygningsvouminer fremstår mindst muligt markante set fra ådalen
 fastlægge bestemmelse for befæstelse og materialer samt disponering af ejendomme til sikring af vandbalance og grundvandsressourcen.

§ 2
Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.
nr. 5a af Ll. Skensved By, Højelse og en del af matr. nr. 4c, 5a, 5e
og 7000b af Ll. Skensved By, Højelse samt alle ejendomme som
efter 1. september 2019 udstykkes fra ovennævnte ejendomme.
2.2
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.

§ 3
Områdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål i form af
lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed samt
administration og servicefunktioner, der er knyttet til den enkelte
virksomhed.
3.2
Der må kun etableres kontorlokaler til administration af virksomheden på den pågældende ejendom.
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Der må kun etableres kontorlokaler på mere end 1.500 etagemeter til egen administration til transport- og distributionsvirksomheder med mere end 30.000 etagemeter.
3.3
Der må ikke lokaliseres virksomheder med anvendelse eller oplag
af større mængder af mobile forureningskomponenter, som olie,
benzin, opløsningsmidler, vejsalt og pesticider inden for lokalplanområdet.

§4
Udstykning

4.1
Udstykning
Området kan udstykkes under forudsætning af, at det ikke medfører yderligere overkørsler end de overkørsler, som er beskrevet i §
5.2.

§5
Veje, stier og parkering

5.1
Vejadgang
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Egedesvej som vist på
kortbilag 2.
5.2
Overkørsler
Der må ikke etableres flere overkørsler end de, som er vist på
kortbilag 2.
5.3
Vejudlæg
Der skal udlægges areal til en adgangsvej til forsyningsanlægget
nord for lokalplanområdet som vist på kortbilag 2. Vejen skal udlægges i minimum 8 meters bredde.
Der må ikke etableres sti i forbindelse med adgangsvejen.
5.4
Parkering
Der skal udlægges areal til den parkering til medarbejdere
og besøgende, som er nødvendig for, at parkering kan ske på egen
grund.
Der må etableres max. 1 p-plads pr. 50 m2.
Der må ikke etableres parkering inden for beplantningsbælterne,
som er vist på kortbilag 2.
5.5
Cykelparkering
Der skal på hver enkelt ejendom udlægges areal til cykelparkering
tæt på indgangen/indgangene svarende til mindst 0,4 cykel pr. ansat.
5.6
Alle arealer, hvorpå der færdes køretøjer, herunder parkeringsarealer, skal befæstes med fast ikke-permeabel belægning med en
tykkelse, som er beregnet til tung trafik, således at der ikke kan
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forekomme nedsivning til grundvandet, f.eks. beton, asfalt eller
lignende.
Nedsivning af overfladevand fra veje og pladser skal forhindres
ved etablering af kanter eller lignende omkring disse.
Bestemmelsen gælder ikke for adgangsvejen, som er beskrevet i §
5.3 samt for indsatsvejen, som er beskrevet i § 5.7.
5.7
Der må ikke etableres kørearealer eller parkering på nordsiden af
bygninger med undtagelse af en indsatsvej.
Indsatsvejen må etableres i max. 4 meters bredde og skal anlægges i grus eller græsarmering.

§ 6
Bebyggelsens omfang og
placering

6.1
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50.
6.2
Byggefelter
Bygninger må kun opføres inden for byggefelterne, som er vist på
kortbilag 2.
6.3
Bygningshøjder
Bygningshøjden må ikke overstige 15 meter.
Afskærmning, tekniske installationer og taghuse må dog have et
toppunkt på op til 2 meter over den fastsatte bygningshøjde,
såfremt de trækkes mindst 5 meter tilbage fra facadelinien.
6.4
Alle bygningshøjder måles fra eksisterende terræn eller fra et
punkt fastsat af bygningsmyndigheden.
6.5
Tagudformning
Tage skal udformes med en hældning på max. 10 grader.
6.6
For at sikre at den naturlige grundvandsdannelse ikke påvirkes,
skal den samlede ejendom disponeres således, at max. 90% af
ejendommen udgøres af befæstet/bebygget areal, og således
at det bebyggede areal (tagflader hvorfra der kan nedsives rent
vand) udgør min. 20% og max. 50% af den enkelte ejendom.
Befæstede arealer (veje, p-pladser osv.) må udgøre max. 45% af
den samlede ejendom.

§ 7
Bebyggelsens ydre
fremtræden

7.1
Facadematerialer
Facader skal fremstå i blank eller pudset mur eller udføres i beton
eller lette facadeelementer i metal, fibercement eller stenmaterialer. Facader må desuden fremstå begrønnede med planter.
Facadematerialer må ikke medfører reflektioner.
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Figur 1
Eksempler på facade som changerer fra mørk til lys
samt begrønning og perforering af facader.
Øverst til venstre: Facade beklædt med plader i
forskellige gråtoner på Nomeco i STC.
Øverst til højre: Grønt P-hus i København.
Nederst til venstre: VM-bjerget i Ørestaden. perforerede stålplader tegner Mount Everest på facaden.
Nederst til højre: Facade af perforerede stålplader
på parkeringshus i Ørestaden.

7.2
For de nordvendte facader i byggefelt A, gælder det, at facaderne
skal farvesættes, så de gradueres fra mørk til lys, med mørk bund
og lys top. Facaderne kan udformes på en af følgende måder (Se
referencer i figur 1):
 Facaderne inddeles i felter i forskellige farvetoner. Længden på
det enkelte felt skal være minimum 5 gange højden.
 Facaderne udgøres af lyse facadeplader, som perforeres således, at der opstår et motiv.
 Facaderne begrønnes med planter, således at facaden er dækket i mindst halvdelen af facadens højde.
7.3
Farver
Facader må kun fremstå i følgende farver:
 grå eller sorte farver med mindst 50 % sortindhold, højest
50% kulørthed og må kun have en toning mellem gul og rød
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som for eksempel S 5000-N, S 9000-N, S 6030-Y2R eller S
6030-Y7OR.
hvide eller grålige farver med højest 25 % sortindhold og højest 3% kulørthed som, for eksempel S 1000-N, S 1500-N eller
S 2003-G20Y.

7.4
Afskærmning af tekniske anlæg på tage skal udføres i overensstemmelse med §§ 7.1 og 7.3.

§8
Ubebyggede arealer

8.1
Terrænregulering
Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 2,5 meter i
forhold til eksisterende terræn, og der må ikke ske terrænregulering nærmere end 1 meter fra skel mod øst, vest og syd.
8.2
Efter endt terrænregulering skal terrænnet fremstå med et naturligt fald mod Skensved Ådal, således at vej- og pladsvand ledes
naturligt mod rensebassiner i ådalen, og således at overfladevand
ledes væk fra bygninger.
På nordsiden af bygninger skal terrænet fremstå med bløde s-formede kurver og uden tekniske skråninger og støttemure.
8.3
Beplantningsbælter (udlæg)
Der skal udlægges areal til beplantningsbælter som vist på kortbilag 2.
Beplantningsbæltet langs lokalplanens nordlige afgrænsning, beplantningsbælte A, skal udlægges i en bredde på mindst 15 meter.
Beplantningsbæltet langs Egedesvej, beplantningsbælte B, skal
udlægges i en bredde på mindst 5 meter.
Beplantningsbælterne skal friholdes fra bebyggelse og må ikke anvendes til oplag eller parkering.
8.4
Beplantningsbælter (udformning)
Beplantningsbælte A skal bestå af et flerrækket læhegn, hvor de
to sydligste rækker skal bestå af en blanding af blomstrende eller
frugtbærende buske og mindre træer, som f. eks. fuglekirsebær,
engriflet tjørn, hassel, hyld, hæg, kvalkved, benved, dunet gedeblad og fjeldribs.
De øvrige trærækker skal bestå af en blanding af forskellige træer,
og der skal vælges 1-2 arter som kan opnå store højder samt 1-2
arter som er stedsegrønne, det kan f.eks. være vintereg, almindelig eg, skovfyr, dunbirk, taks, pile- og elletræer.
Underbeplantningen skal bestå af høje græsser og urter.
Inden for beplantningsbælte B skal beplantes med engplanter og
høje græsser.
Der kan desuden etableres regnbede inden for beplantningsbælterne A og B.
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Beplantning som etableres inden for servitutarealet omkring højspændningsledningen som vist på kortbilag 2, må ikke blive højere
end 3 meter.
8.5
Der må ikke etableres vej inden for beplantningsbælte A med undtagelse af en indsatsvej som beskrevet i § 5.7.
8.6
Der skal udlægges areal til regnbede og forsinkelsesbassiner inden
for lokalplanområdet med et samlet volumen, der er stort nok til,
at spildevandsplanens afløbskoefficient kan overholdes.
Regnvandsbassiner må ikke fremstå som tekniske anlæg, men skal
fremstå som naturlige lavninger eller grøfter (wadier) i terrænet.
Lavningerne kan beplantes med fugtighedstålende træarter og
træbeplantning som beskrevet i § 8.4.
Der må ikke hegnes med faste hegn omkring regnvandsbassiner.
8.7
Hegning
Faste hegn må kun placeres på indersiden af beplantningsbælterne
og skal have en gennemsigtig karakter. Der må ikke placeres faste
hegn i beplantningsbælterne, som er beskrevet i § 8.3 eller mellem beplantningsbælte B og Egedesvej eller beplantningsbælte A
og Skensved Ådal. Der kan dog placeres et fast trådhegn på ydersiden af indsatsvejen, som er beskrevt i § 5.7.
8.8
Det beskyttede dige som vist på kortbilag 2 må ikke fjernes, gennembrydes eller ændres uden byrådets tilladelse.
Træer på eller i forbindelse med diget må ikke fjernes uden byrådets tilladelse.
8.9
Udendørs oplag må kun finde sted i direkte tilknytning til bygninger og skal hegnes med ugennemsigtigt hegn i samme facademateriale som bebyggelsen.
Der må ikke placeres oplag på nordsiden af bygninger.
Udendørs oplag af grundvandstruende materialer må ikke finde
sted.

§9
Skiltning og belysning

9.1
Skiltning
For skilte, der opsættes i en højde af mere end 3 meter over terræn, gælder følgende:
 Der må på hver bygning kun skiltes på én facade eller gavl.
Der må ikke skiltes på nordvendte facader.
 Skiltning må kun udføres som enkeltbogstaver og/eller logo
 Skilte må have en max. skiltehøjde på 3 meter. Det enkelte
skilte må have en samlet længde på max. 6 meter. Såfremt
der opsættes flere skilte, må skiltenes samlede længde udgøre
max. halvdelen af facadens længde.
 Der må kun opsættes et skilt pr. lejer i bygningen. Skiltene
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skal placeres i samme højde, således at skiltenes overkant
flugter.
Skiltningen må ikke overskride facadens overkant, og der må
ikke skiltes på tage.
Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo. Der må således ikke skiltes med reklametekst, motto eller lignende.

Belyste skilte og lysende skilte må kun udføres på en af følgende
måder:
 Skiltet belyses med spots monteret på facaden i tæt forbindelse med skiltet og med afskærmning, således at det kun er
skiltet, der belyses.
 Skiltet oplyses indefra på en måde, så det kun er bogstaverne
og/eller logoets front og ikke bogstavernes og/eller logoets sider, der lyser.
Der må opsættes op til 3 flagstænger med en højde på max. 8
meter på egen grund. Der må kun flages med flag med firmanavn
og/eller logo samt med nationale flag. Der må ikke flages med reklametekst, motto eller lignende.
Der må ikke opsættes facadeflag, bannere eller lignende.
Der må ikke skiltes med projektor, opsættes digitale reklameskilte,
der viser løbende tekst og/eller levende billeder.
Udvendig belysning af bygningsfacader over 8 meters højde må
ikke finde sted.
9.2
Belysning
Lyspunkthøjden for alle armaturer, herunder vejbelysning og funktionsbelysning på bygninger må ikke overstige 8 meter.
Armaturer skal være med vandret skærm med en hældning på
max. 3 grader. Armaturer skal monteres på arme med en maksimal længde på 80 cm.
På veje og stier skal der anvendes lyskilder med en farvetemperatur mellem 2800K og 3200K og en farvegengivelse svarende til en
Ra-værdi på 70 eller højere i både vej- og parkbelysningsarmaturer.
På arbejdsområder, manøvrearealer, p-arealer, godsterminal og på
sporterræn skal der anvendes lyskilder med en farvetemperatur
mellem 2000K og 3200K og med en farvegengivelse svarende til
en Ra-værdi på 65 eller højere.

§ 10
Tekniske anlæg

10.1
Tekniske anlæg skal placeres på tage eller udføres som en integreret del af bebyggelsen, dvs. indeholdt i den enkelte bygnings
volumen.
Bestemmelsen gælder ikke anlæg til indvinding af solenergi, der
desuden kan placeres på facader og på terræn.
10.2
Tekniske anlæg, som placeres på tage, skal placeres bag en afskærmning eller i taghuse med en højde på max. 2 meter.
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Bestemmelsen gælder ikke ventillationshætter, skorstene og anlæg
til indvinding af solenergi.
10.3
Der må ikke opsættes husstandsvindmøller eller tagvindmøller inden for lokalplanområdet.
10.4
Forsyningskabler må kun udføres som jordkabler.

§ 11
Forudsætninger for
ibrugtagning

11.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret vejadgange, p-pladser og cykelparkering i overensstemmelse med bestemmelserne i § 5.
11.2
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før beplantningsbælter er
etableret i overensstemmelse med bestemmelserne i § 8.
11.3
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er sikret arealer til
nedsivning af tagvand i overensstemmelse med spildevandsplanen.
11.4
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret tilslutning
til bassiner til rensning af overfladevand i Skensved Ådal.

§ 12
Grundejerforening

12.1
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
grundejere inden for lokalplanområdet, senest når Byrådet kræver
det, eller nye grundejere skal optages i eksisterende grundejerforeninger.
For vejadgangen som er udlagt i § 5.3 gælder det, at grundejer er
fritaget fra medlemspligten.
Grundejerforeninger skal varetage drift og vedligeholdelse af private fælles veje, fælles arealer (beplantningsbælter) og anlæg.
Bestemmelse om drift og vedligeholdelse skal indgå i foreningernes vedtægter.

§ 13
Ophævelse af planer og servitutter

13.1
Ved denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses lokalplan 1046
for de dele, som ligger indenfor lokalplan 1084.

§ 14
Lokalplanens retsvirkninger

14.1
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.
Byrådet 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
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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.
Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan en ejer af en fast ejendom indenfor lokalplanområdet, der benyttes til landbrug, gartneri,
planteskole eller frugtplantage, og som med lokalplanen overføres
til byzone indenfor 4 år efter overførslen i henhold til planlovens §
47 A forlange, at ejendommen skal overtages af kommunen for et
beløb fastsat af taksationsmyndighederne efter de samme regler,
som efter §§ 47 og 50 gælder for ekspropriation.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget som lokalplanforslag
Marie Stærke
Borgmester
Sign.
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Peter Frost
Kommunaldirektør
Sign.

Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med
hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og s
skel
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Ikke-teknisk resumé

Ifølge miljøvurderingsloven, skal miljørapporten indeholde et ikke-teknisk resumé, hvor miljøvurderingens konklusioner opsummeres.

2.1

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan

Køge Kommune har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 7, som fastlægger rammerne for områdets udvikling og anvendelse vest for den nye Køge
Nord Station. Med forslaget opdeles området med kommuneplanrammer, som
fastlægger den overordnede anvendelse af arealerne til erhverv, bolig, blandet
bolig/erhverv og centerområde samt landområde og rekreative områder (se Figur 2-1).
I den centrale del af området udlægges et nyt boligområde, som skal anvendes
til tæt-lav boligbebyggelse. Vest for boligområdet udlægges et erhvervsområde
til lager- og transportvirksomheder og mellem de to områder udlægges et langstrakt område til rekreative formål. Formålet med udlægget af dette område er
at give mulighed for en støjvold mellem erhvervs- og boligområdet med tilhørende landskab.

Figur 2-1

Eksisterende rammeområder (tv.) og rammeområder i Kommuneplantillæg
nr. 7 (th.). (Køge Kommune)

Herudover, er udarbejdet et forslag til Lokalplan 1088 for STC III – del 2 (se Figur 2-2). Lokalplanen fastlægger bestemmelser for del to af den tredje etape af
Skandinavisk Transport Center (STC), beliggende nord for Egedesvej. Lokalplanen giver mulighed for erhverv i form af større lager- og transportvirksomhed og
fremstillingsvirksomhed med en bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal bygningshøjde på 15 meter.
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Figur 2-2

2.2

9

Afgrænsning af forslag til Lokalplan 1088. (Køge Kommune)

0-alternativet

0-alternativet udgør den situation, der ville foreligge, hvis planforslagene ikke
vedtages og det er denne situation, som sammenlignes med de to planer, for at
vurdere påvirkningen.
Hvis forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 ikke vedtages, vil det være de nuværende rammer og retningslinjer i Køge Kommuneplan 2017, som er gældende.
Det vil sige, at der kan forventes en udvikling inden for planområdet, som svarer
til en udnyttelse af eksisterende eller kommende lokalplaner inden for de eksisterende kommuneplanrammer.
Hvis forslag til Lokalplan 1088 ikke vedtages, vil det være den nuværende Lokalplan 1046, som er gældende. Da denne lokalplan ikke er byggeretsgivende, men
udelukkende angiver rammerne for efterfølgende lokalplaner, betyder det, at
området ikke vil kunne bebygges uden yderligere lokalplanlægning.

2.3

Vurdering af miljøpåvirkningerne

I miljøvurderingen er det indledningsvist vurderet, hvilke miljøforhold, som kan
blive påvirket af de to planforslag. Det drejer sig om den biologiske mangfoldighed, befolkningen (herunder støjpåvirkning), kulturhistoriske interesser, luft og
klima samt landskabet.

2.3.1 Biologisk mangfoldighed
Når man undersøger, hvordan den biologiske mangfoldighed påvirkes i et område, ser man blandt andet på områdets mulighed for at udvikle sig til natur (til
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gavn for dyre- og plantearter), størrelsen, kvaliteten og sammenhængen mellem
øvrige naturområder.

Kommuneplantillæg
Størrelsen af de åbne landområder bliver mindre, hvilket kan have en negativ
påvirkning på den biologiske mangfoldighed. Dog bliver der lavet et centralt område med bebyggelse, rekreative områder, landområder og ubebyggede landarealer, som potentielt vil kunne fungere som et samlet grønt område. Dette kan
være til gavn for den biologiske mangfoldighed ved blandt andet at øge sammenhængen mellem områderne, der før har været mere adskilte af et erhvervsområde. Det vurderes ikke, at området omkring jernbanen vil udvikle sig til
gavn for den biologiske mangfoldighed, da området er isoleret grundet jernbanen.
Det rekreative område nord for Ølsemagle vil kunne fungere som spredningskorridor til søer og vandhuller vest for Ølsemagle.
En del områder overgår enten fra langbrugsarealer til erhvervs- eller boligområder. Derved bortfalder mulighederne for, at områderne kan bruges til urørt natur, men i det sidste tilfælde kan naturværdien til gavn for den biologiske mangfoldighed styrkes/bibeholdes alt efter hvilken beplantning og pleje der er på arealerne.

Lokalplan
I de to byggefelter vil en fuld udnyttelse af arealet betyde, at etablering af bebyggelse, veje og parkering vil fjerne grundlaget for levesteder for dyr og planter. Beplantning i forbindelse med bebyggelsen, vil eventuelt kunne fungere som
levested eller danne fødegrundlag for insekter, alt efter typer og omfang af beplantning.
I de to beplantningsbælter skal der være en varieret beplantning, og der kan
desuden etableres regnbede. Det nordlige beplantningsbælte (15 m bredt), og i
mindre grad det sydlige (5 m) vil i nogen grad være med til at øge den biologiske mangfoldighed af dyr og planter og eksempelvis kunne danne levesteder for
padder. Etablering af en forbindelse mellem de to bælter kan gavne den biologiske mangfoldighed. Udover beplantningsbælterne vurderes det ikke, at planerne
vil medføre væsentlige ændringer, der kan påvirke den biologiske mangfoldighed
i forhold til de nuværende planforhold.

2.3.2 Befolkning og menneskers sundhed
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg nr. 7 medfører en ombytning af arealer, og at det samlede
areal af landområder bliver mindre. Der sker en større adskillelse mellem boligog erhvervsområder, der hjælper med at øge adgangen til rekreative områder
og landområder, da de bliver samlet mere end før. Etablering af veje i forbindelse med boligområdet kan yderligere styrke tilgængeligheden.
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Beboerne i Ølsemagle landsby vil kunne blive negativt påvirket, da arealet med
åbent land nord for Ølsemagle går fra at være åbent land til at være et beboelsesområde. Udsynet fra byen kan derved mindskes, og trafikken omkring byen
øges. De eventuelle gener (støj eller visuelle) beboerne før har oplevet fra landbrugsdrift og potentielt fra erhvervsområder ophører, da det nærliggende erhvervsområde flyttes længere væk, og der oprettes en landskabs-/støjvold.

Støj
Støjberegninger foretaget i forbindelse med planlægningen viser, at man med en
støjvold kan undgå de støjpåvirkninger, der er fra de to erhvervsområder (1E04
og 1E05) på det planlagte boligområde (1B07). Den vestlige del af det rekreative område i forbindelse med støjvolden, vil være påvirket af støj over grænseværdien.
Grænseværdierne for støj fra togtrafik er overholdt for den planlagte bebyggelse. Støj fra Køge Bugt Motorvej E20 og Egedesvej, vil overskride grænseværdierne, og det vurderes til at have en væsentlig påvirkning på menneskers sundhed. Dog kan generne afværges ved at bygge en del af boligerne, som støjafskærmning.

Lokalplan
Støj i forbindelse med etablering af virksomheder gør, at grænseværdierne for
det rekreative område ved Skensved Å overstiges, og etablering af erhverv vil
derfor have en væsentlig påvirkning på den rekreative brug af områderne.

2.3.3 Kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv
Kommuneplantillæg
Med Kommuneplantillæg nr. 7 sker der ændringer i flere rammeområder som indeholder fredede fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger, værdifuldt kulturmiljø eller kirkebyggelinje. Det vurderes, at anvendelsen af de nye rammeområder kan realiseres, uden at påvirke de fredede fortidsminder eller diger, men en
eventuel påvirkning afhænger af senere konkrete planer og projekter. Fortidsmindernes beskyttelseszoner vil også fremover være omfattet af reglerne i naturbeskyttelsesloven og digerne vil være beskyttet af museumsloven. Dog kan
gravhøjene påvirkes rent æstetisk (se afsnit om landskab).
Bebyggelse på maksimalt 8,5 m i den nordlige del af kirkebyggelinjen for Ølsemagle Kirke er ikke i strid med kirkebyggelinjen. For at få lov at bygge i centerområdet øst for kirken skal der en dispensation til, da den maksimale bygningshøjde i rammeområdet er 30 m.

Lokalplan
Inden for forslag til Lokalplan 1088 findes et beskyttet dige og en del af et fortidsmindebeskyttelsesområde. Begge udpegninger ligger i udkanten af lokalplanområdet og er ikke omfattet af lokalplanens byggefelter. Det vurderes derfor, at
de ikke påvirkes af lokalplanen.

12

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN FOR KØGE NORD

2.3.4 Luft og klima
Kommuneplantillæg
Risikoen for partikelforurening kan stige, som følge af øget trafik i de to erhvervsarealer 1E04 og 1E05. I 1E04 bliver der åbnet op for mere transporttunge
virksomheder og området i 1E05 går fra at være et rekreativt område til at være
et erhvervsområde. Det samlede erhvervsareal formindskes og andre erhvervsområder ændres til at have mindre transporttungevirksomheder, hvilket muligvis kan opveje den øgede udledning.
Oprettelsen af boligområdet (1B07) medfører en ændret udnyttelse af arealerne
fra at være åbent land til arealer med boliger, veje, stier mm. Kommuneplantillægget indeholder ikke, i sig selv, bestemmelser om håndtering af regnvand,
men efterfølgende lokalplaner vil følge principperne fra Masterplanen.

Lokalplan
I forbindelse med en eksisterende produktionsvirksomhed kan der være lugtgener, som dog er uden betydning for etablering af den type virksomheder, som
der planlægges for i lokalplanen.

2.3.5 Landskab
Kommuneplantillæg
1E05: Ombytning af arealer betyder, at erhvervsområdet fremstår mere sammenhængende end før og erhvervsområdet og det nye boligområde adskilles af
et rekreativt areal med en landskabsvold. Boligområdet kommer således til at
ligge mellem to høje grønne områder – landområde med skov mod øst og rekreativt område med landskabsvold mod vest. Ændringen betyder, at området
samlet set, vil fremstå mere sammenhængende og med en mere klar adskillelse
mellem erhverv og anden arealanvendelse.
Det planlagte boligområde vil være en væsentlig ændring i forhold til det nuværende ubebyggede landområde nord for Ølsemagle landsby. Den karakteristiske
stjerneudskiftning, der er knyttet til landsbyen, vil blive sløret markant af det
nye boligområde. Boligområdet vil bl.a. også påvirke oplevelsen af Ølsemagle
Kirke, da boligerne vil blive bygget højere oppe i terrænet end kirken.
De to gravhøje står placeret i et relativt fladt landskab. Støjvolden forventes placeret omkring/mellem de to gravhøje (i 1R04) og vil dermed potentielt påvirke
den visuelle forbindelse der er mellem dem, idet volden bliver højere end gravhøjene. Landskabet omkring højene vil også fremstå mere lukket grundet volden. Den nordlige gravhøj kan blive yderlige påvirket rent visuelt, hvis der bliver
bygget i det nærliggende erhvervsområde. Støjvolden og den kommende skov (i
1R04) vil kunne fungere som visuel afskærmning mellem det nye boligområde
og erhvervsområdet.
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Lokalplan
De to beplantningsbælter vil med tiden kunne udvikle sig til markante skovbryn,
hvis beplantningen kommer til at domineres af træer. De vil dermed delvist
kunne afskærme bygningerne og virke som afgrænsning mellem bebyggelse og
det åbne land mod syd og Skensved Å mod nord.
Der vil blive foretaget terrænreguleringer inden for erhvervsområdet for at tilpasse de store erhvervsbygninger til landskabet mod Skensved Å.

