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Lokalplan 2-46
Område til erhvervs-, butiks-, fritids- og
kulturformål ved Codan på Københavnsvej

Indledning
Lokalplanområdet omfatter Codanområdet og omkranses af
Værftsvej på den nordlige og østlige side. På den sydlige side
ligger Ellebækken. Lokalplanen omfatter ligeledes grunden ved den
nuværende servicestation og McDonalds restaurant på hjørnet af
Københavnsvej og Værftsvej.

Lokalplanens baggrund
Med baggrund i Kommuneplanstrategi 2005 vedtog Køge Byråd i 2005
lokalplan 2 - 44 med henblik på en omdannelse af Codanområdet til
erhvervs-, butiks-, fritids- og kulturformål, - herunder arealkrævende
udvalgsvarebutikker, der ikke kan indpasses i Køges historske bymidte.
Lokalplanen er nu under realisering og det har vist sig, at anvendelsesbestemmelserne for lokalplanens delområde II og den samlede
ramme for butiksareal i området er for snæver i forhold til de faktiske
ønsker og behov. På denne baggrund er der blevet udarbejdet et nyt
lokalplanforslag.

Lokalplanens formål
Ligesom lokalplan 2 - 44 har denne lokalplan til formål at sikre
områdets anvendelse til erhverv i overensstemmelse med
kommuneplanlægningen, d.v.s. arealkrævende udvalgsvarebutikker,
kontorer, lager- og engrosvirksomhed, offentlig og privat service,
mindre fremstillingsvirksomhed, fritids- og kulturaktiviteter samt caféog restaurationsvirksomhed.
Samtidig skal lokalplanen fastholde områdets værdifulde
bebyggelsestræk og arkitektoniske kvaliteter. Hovedparten af
facadebebyggelsen langs Københavnsvej søges bevaret og ny
bebyggelse skal opføres i harmoni hermed. Endvidere har lokalplanen
til formål at sikre, at erhvervsområdets bebyggelse og friarealer
fremtræder med et smukt og velordnet helhedspræg.
Lokalplanen skal forsat sikre den øst- vestgående stiforbindelse
fra boligerne i Køge Nord til fritidsområdet, Nordstranden og
lystbådehavnen øst for lokalplanområdet.
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Nærværende lokalplans hovedformål er at opdele det tidl. delområde
II i delområde II og III og at udvide anvendelsesbestemmelserne
for delområde III. Bl.a. ønskes der åbnet mulighed for selvstændig
restaurationsdrift samt muligheden for at anvende en større del
af lokalplanområdet til offentlige og private kultur- og fritidsformål
samt publikumsorienteret mindre fremstillingsvirksomhed. Endelig
har lokalplanen til formål at udvide den samlede ramme for
bruttoetageareal til butikker i området fra 17.000 m2 til 25.000 m2.

Eksisterende forhold
Lokalplanen omfatter et område på ca. 285.000 m2. Kun den vestlige
del af området er bebygget, men lokalplan 2 - 44 har dannet grundlag
for, at der på nuværende tidspunkt er igangsat ændret anvendelse af
ekst. bebyggelse, opførelse af nybyggeri og etablering af nye veje i
området.
Den eksisterende del af bebyggelsen udgøres af det fabriksanlæg,
hvor Albert Theilgaard i 1908 startede en produktion af cykeldæk
og galocher. Den oprindelige plan for fabriksanlægget er
struktureret af et rudenetmønster af veje, hvor der i ruderne efter
behov kunne opføres paralleltliggende fabrikshaller af enkel, men
multianvendelig konstruktion. Gentagelsen af det ens gavlmotiv,
de hvidkalkede facader og allétræerne langs fabrikkens interne
veje udgør et industrimiljø, der som helhed må karakteriseres
som bevaringsværdigt. Mod Købenshavnsvej er dele af området
karakteriseret ved en bevoksning med små lunde og trægrupper samt
enkelte store, karakterfulde træer. Tilbagetrukket fra vejen og til dels
skjult af beplantningen, ligger herskabsvillaen “Villa Søvang” og villaen
“Lille Søvang”. Begge bygninger er kulturhistorisk og arkitektonisk
værdifulde og søges med lokalplanen bevaret.
I den østlige og nordlige del af lokalplanområdet er der påbegyndt en
realisering af mulighederne i lokalplan 2 - 44, men området fremstår
stadig overvejende som ubebyggede arealer med spredt beplantning.
Denne del af lokalplanens område er lavere beliggende end den
vestlige og bebyggede del.
Syd for Ellebækken ejer Køge Kommune et smalt areal, som
i lokalplanen udlægges som offentlig sti fra Tangmosevej mod
Værftsvej i øst-vest gående retning.
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Lokalplanens
område og
opdelingen i
delområder

Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet opdeles i tre delområder, som alle er beliggende
i byzone og for hvilke der fastlægges forskellige rammer for muligt
butiks- og serviceerhverv.
Delområde I, som er beliggende nærmest Københavnsvej, vil fortsat
kunne anvendes til arealkrævende udvalgsvarebutikker, service- og
kontorerhverv, lagervirksomhed, publikumsorienterede mindre fremstillingsvirksomheder samt offentlige og private kultur- og fritidsformål.
Desuden vil der være mulighed for café- og restaurationsvirksomhed.
I den nordvestlige del på hjørnet af Københavnsvej og Værftsvej
fastholdes den eksisterende anvendelse til tankstation, kiosk og
restaurationsformål.
Delområde II, som udgøres af den nordøstlige del af lokalplanens
område mod Værftsvej, kan anvendes til arealkrævende udvalgsvarebutikker, mindre fremstillingsvirksomhed samt grossist- og lagervirksomhed.
Delområde III, som udgøres af den sydøstlige del af lokalplanens
område mod Ellebækken, kan anvendes til arealkrævende
udvalgsvarebutikker, service- og kontorerhverv, lagervirksomhed,
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publikumsorienterede mindre fremstillingsvirksomheder samt offentlige
og private kultur- og fritidsformål. Desuden vil der være mulighed for
café- og restaurationsvirksomhed.
Codan Gummis erhvervsvirksomhed eller en tilsvarende produktionsvirksomhed kan fortsætte i den bebyggelse, der i dag anvendes til
produktionsformål jfr. Planlovens bestemmelser. Virksomhederne må
ikke ved støv, røg, rystelser eller ilde lugt være til ulempe for andre
virksomheder eller genere de tilstødende erhvervs- og boligområder.
For at forebygge miljøkonflikter kan der ikke etableres nogen form for
boliger i området, dog kan eksisterende boliger opretholdes.
Der fastlægges en maks. bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte
ejendom og at højst 40 % af den enkelte ejendoms grundareal må
bebygges. Ny bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager
med udnyttet tagetage og 12,5 m højde. Hvis det er nødvendigt for en
virksomheds drift, kan enkelte bygninger eller bygningsdele gives en
større højde under forudsætning af, at dette ikke bryder byprofilen og
påvirker opfattelsen af kystlandskabet. Der fastlægges retningslinier
for skiltning og reklamering.
Endvidere fastlægger lokalplanen retningslinjer for butiksenheders
størrelse: min 400 m2 og maks. 1.500 m2 for arealkrævende udvalgsvarebutikker. Området kan dog i henhold til kommuneplanlægningen
rumme én butik på op til 5.000 m2. Det samlede butiksareal i
lokalplanområdet fastlægges til maks. 25.000 m2.
Den nuværende vejadgang fra Københavnsvej fastholdes til betjening
af lokalplanens delområde I.
Tankstationen og burgerrestauranten på hjørnet af Værftsvej og
Københavnsvej har i dag direkte vejadgang fra Københavnsvej og
fra Værftsvej. Med lokalplanen vil disse anlæg/funktioner fortsat have
direkte vejadgang fra Københavnsvej og Værftsvej som i dag.
Lokalplanens vej- og stiforbindelsen skal sikre god tilgængelighed
til de kunde- og publikumsorienterede anvendelser i delområde I og
III for cyklister og fodgængere fra den nærliggende S-togsstation,
busstoppesteder og fra de tilstødende byområder. Umiddelbart syd for
Ellebækken fastholdes arealudlæg til en offentlig sti, der skal skabe
forbindelse fra boligområderne på vestsiden af Københavnsvej til det
planlagte fritidsområde øst for lokalplanområdet og til lystbådehavnen.
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Igennem delområde II og III er der i tilknytning til et ledningstracé
udlagt areal til en nord-sydgående sti.
De hidtidige byggelinier langs områdets veje, herunder Værftsvej,
fastholdes for at skabe grønne forarealer. Dog tages der hensyn
til, at vej C - D, vej N - P og vej N - O gennemskærer delområde I
med eksisterende bevaringsværdige bebyggelse “Den hvide by“,
hvor bebyggelsen ligger meget tæt på vejudlægget, hvorfor der ikke
etableres byggelinjer på alle disse vejstykker.

Lokalplanens
område og
arealudlæg til
veje og stier

Lokalplanen fastlægger et parkeringskrav i forhold til erhvervsetagearealet og den enkelte virksomheds dokumenterede behov. Endelig
fastlægger lokalplanen retningslinier for placering af oplag og
etablering af strukturgivende beplantning langs områdets veje og stier,
samt etablering af udeopholdsarealer på den enkelte ejendom.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning
Regionplanlægning
Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet udgør det regionale
plangrundlag for Køge Kommune og lokalplanområdet.
Regionplanen indeholder rammer for detailhandel i de enkelte
kommuner, og lægger op til en mere fleksibel afgrænsning af de
stationsnære områder efter ”amøbeprincippet” end de tidligere
afstandskrav.
Lokalplanen er med de fastlagte anvendelser i overensstemmelse
med Regionplan 2005 og Kommuneplantillæg for detailhandel og
stationsnære områder vedtaget den 21. juli 2005, idet lokalplanområdet
ligger indenfor Ølby Stations stationsnære område.
Lokalplanen fastlægger det samlede butiksareal til maks. 25.000 m2 og
for de enkelte butikker til maks. 1.500 m2. Endvidere giver lokalplanen
mulighed for, at der kan placeres én butik på op til 5.000 m2 indenfor
lokalplanens delområde II. Det er endvidere fastsat, at der ikke må
ske etablering af butikker på mindre end 400 m2 for at sikre at mindre
udvalgsvarebutikker fortsat lokaliseres i Køges afgrænsede bykerne.
Tilgængelighed
Ifølge lov om planlægning skal arealer til butiksformål udlægges,
hvor der er god tilgængelighed, og formålet med stationsnærhedsoplande er at sikre, at flest mulige publikumsorienterede funktioner
kommer til at ligge tæt ved stationer så de også kan nås med offentlige
transportmidler. Lokalplanen er i overensstemmelse med disse
beliggenhedskrav.
Butikker til pladskrævende varegrupper
I Regionplan 2005 er det fastlagt, at Køge bymidte er et af de 8
regionale centre i Hovedstadsområdet, hvor der kan planlægges
for én ny butik til arealkrævende udvalgsvarer på indtil 5.000 m²
bruttoetageareal.
Det er fastsat i regionplanlægningen at butikker til arealkrævende
udvalgsvarer skal placeres i de centrale byområder eller i særligt
udpegede erhvervsområder, der ligger hensigtsmæssigt i forhold til
overordnede veje og kollektiv trafik, så de er let tilgængelige og kan
betjene et regionalt opland. Lokalplanen er i overensstemmelse med
disse lokaliseringskrav.
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Det indgår også i Køge Kommunes planlægning, at området skal
fungere som et aflastningsområde for Køges bykerne, fordi det
ikke er muligt at indpasse større butiksenheder som f.eks. særlig
arealkrævende butikker i den historiske og bevaringsværdige bykerne.
Regionale stiplaner
I regionplanens regionale stiplan fastlægges bl.a. at der skal skabes
mulighed for etablering af en vandrersti (sti nr. 12 på kortet nedenfor),
søværts boligområderne langs Køge Bugt.

Kort over regionale rekreative stiplaner

En nærmere fastlæggelse af stien bør inddrage eksisterende cykelstier igennem boligområderne langs Køge Bugt med henblik på at
tilvejebringe en vandrer- og cykelrute langs Køge Bugt. Den planlagte
sti langs Ellebækken er i god overenstemmelse med disse intentioner
og skaber forbindelse til denne regionale vandrersti.
Kommuneplanlægning
Lokalplanen er i overensstemmelse med Køge Kommunes
kommuneplanlægning herunder kommuneplandokument nr. 2 for
detailhandel og stationsnære områder vedtaget 21. juli 2005. Hele
lokalplanområdet et stationsnært område og der vil kunne placeres
arealkrævende udvalgsvarebutikker i området.
Det fremgår af Kommuneplanstrategi 2005 vedtaget af Byrådet maj
2004 at Byrådets strategier for udviklingen af området er:
- at søge anvendelsen af en del af området Codan, ”Den Hvide
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-

By” ændret, så området kan fungere som et område, hvor der
kan placeres større udvalgsvarebutikker, der ikke kan indpasses i
Køges historiske bymidte.
at søge gennemført en fornyelse og forskønnelse af området.

Det nye rammeområde
2 E 09 – Codan
Anvendelse:
Erhvervsområde – Arealkrævende
udvalgsvarebutikker og mindre
publikumsorienterede fremstillingsvirksomheder.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde
2E09 - Codan, for hvilket der gælder følgende rammer for
lokalplanlægningen:
Anvendelse: Arealkrævende udvalgsvarebutikker og mindre
publikumsorienterede fremstillingsvirksomheder, der kan indpasses
i området og medvirke til at fremme områdets karakter som et
detailhandels- og servicecenter.
Bebyggelsens omfang: Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50, og højest 40 % af den enkelte ejendom må
bebygges. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager med
udnyttet tagetage og højden må ikke overstige 12,5 m. Hvis hensynet
til virksomhedens eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte
bygninger eller bygningsdele tillades opført i større højde, såfremt
dette ikke bryder byprofilen og påvirker opfattelsen af kystlandskabet.
Særlige forhold: De historiske industribygninger ”Den Hvide By” skal
i videst mulig omfang bevares og respekteres ved opførelsen af ny
bebyggelse i området. Der må ikke nedrives bygninger, som er en del
af ”Den Hvide By” uden at det sker med byrådets særlige godkendelse
i hvert enkelt tilfælde.
Ubebyggede arealer: Der skal sikres udeopholdsarealer på den
enkelte ejendom svarende til mindst 10 % af bruttoetagearealet. Der
skal sikres parkering efter Byrådets nærmere skøn. En lokalplan for
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området skal indeholde retningslinier for afskærmning af området mod
naboområder i form af beplantning.
Bevaringsplanlægning
Projektforslag for anvendelse og bebyggelse i området skal
respektere, at den bevaringsværdige del af bebyggelsen, - dvs.
den del af erhvervsbebyggelsen, som kaldes »Den hvide by« samt
området to herskabsvillaer mv., - ikke må nedrives eller ændres
væsentligt. Samtidig skal anvendelse, ny bebyggelse og disponering
af friarealerne ske således, at den bevaringsværdige bebyggelse
visuelt fremstår som arkitektonisk og kulturhistorisk markante byelementer i området og ikke mindst mod Københavnsvej.

Lokalplanens
område med
markering af
bevaringsværdig
bebyggelse

Lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 2 - 44 - Område til erhvervs,
butiks-, fritids- og kulturformål ved Codan på Københavnsvej,
som byrådet vedtog i 2005. Nærværende lokalplan viderefører
hovedparten af principperne og bestemmelserne fra lokalplan 2 - 44,
men udvider anvendelsesbestemmelserne for en del af lokalplanens
område. Med lokalplanens endelige vedtagelse ophæves lokalplan 2
- 44 -Område til erhvervs-, butiks-, fritids- og kulturformål ved Codan
på Københavnsvej i sin helhed.
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Kystnærhedszonen
Ifølge planloven er arealer i byzone ikke omfattet af kystnærhedszonen, men lokalplanen omfattes af bestemmelserne i lovens § 5a stk.
4, som indebærer, at byrådet for de kystnære dele af byzonerne skal
vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder,
med henblik på indpasning i kystlandskabet, bystruktur,
naturinteresser, nødvendige infrastrukturanlæg og offentlighedens
adgang til kysten.
I redegørelsen til lokalplanforslag, der vil påvirke kysten visuelt, skal
der gøres rede for virkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt
i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal
der gives begrundelse herfor.
Lokalplanens bestemmelser vedrørende byggeri og anlæg i området
sikrer, at bebyggelsens højde ikke afviger fra de eksisterende
bygningshøjder. Lokalplanen foreskriver samtidig en beplantning
i form af et 15 m bredt forareal med allétræer langs Værftsvej og
beplantning langs Ellebækken til sikring af en grøn afskærmning af
området imod kystlandskabet. Samtidig ligger Værftsvej relativt højt
placeret på en dæmning. Bebyggelse i lokalplanområdet vil derfor
ligge delvis skjult af vejanlægget.
Med lokalplanen lægges der op til en samlet omdannelse og
forskønnelse af området, som vil medføre en forbedring af byens profil
i forhold til kystområdet og afslutte bybilledet langs Værftsvej.
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Naturbeskyttelsesloven
Den nordlige og den sydlige del af lokalplanens område rummer
strandengsarealer, som er upeget som beskyttede naturtyper i
henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke ske nogen form
for ændringer af disse §3-områders tilstand uden særlig tilladelse fra
Roskilde Amt
En tidligere åbeskyttelseslinie og en tidligere skovbyggelinie indenfor
lokalplanområdet er blevet ophævet af Skov- og Naturstyrelsen den
21. februar 2006 jf. offentlig bekendtgørelse den 7. marts 2006.
Lov om forurenet jord
Den nordlige del af lokalplanområdet (ca. 2/3) er af Roskilde Amt
kortlagt forurenet jord. En grund med en kortlagt forurening kan som
regel anvendes som hidtil. En ændret anvendelse af et areal kortlagt
som forurenet i henhold til Lov om forurenet jord kræver amtets
tilladelse i henhold til § 8, stk. 1. Desuden kan amtet kan stille vilkår
for at udstede en sådan tilladelse. Kravet om tilladelse gælder, hvis
et kortlagt areal ændres fra et ikke følsomt formål til et følsomt formål
(f.eks. ændres fra industri til bolig eller institution).
Håndteringen af jordforureningen er tidligere drøftet med Roskilde Amt
og der er opnået enighed om følgende retningslinier: Forurenet jord
i klasse 4 kan efter byrådets særskilte godkendelse blive liggende,
såfremt der bygges vejanlæg eller parkeringsplads ovenpå. Såfremt
klasse 4 jord skal flyttes eller fjernes skal Roskilde Amt meddele
tilladelse hertil i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19. Forurenet
jord i klasse 2 og 3 kan deponeres inden for lokalplanens område.
Flytning af jord i klasse 2 og 3 forudsætter Roskilde Amt’s tilladelse,
ligesom amtet skal tilsendes nødvendige prøver og resultater.
Agenda 21
Køge byråd vedtog den 18.5.2004 en Agenda 21 strategi 2003 med
politiske målsætninger for en bæredygtig udvikling. Hovedmålene er:
• Mindskelse af miljøbelastningen
• Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse
• Fremme af biologisk mangfoldighed
• Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale
Agenda 21-arbejde
• Fremme af samspil mellem beslutningerne vedrørende
miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale,
sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og
økonomiske forhold
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Med lokalplanen lægges der op til en byomdannelse på et bæredygtigt
grundlag, hvor stationsnærhed i forhold til den planlagte anvendelse
samt overgang til mindre forurenende erhverv samlet set vil betyde en
mindre miljøbelastning i bydelen.
Indledende miljøvurdering
Ifølge Lov nr. 316 af 05.05.2004 Lov om miljøvurdering af planer
og programmer, skal planer og programmer som tilvejebringes af
offentlige myndigheder, vurderes med henblik på behovet for en
konkret miljøvurdering for den pågældende plan eller program.
Miljøvurdering
Køge Kommunes Tekniske Forvaltning foretog jf. § 3 i lov om
miljøvurdering af planer og programmer en screening af lokalplan
2 - 44 og skønnede, at denne lokalplan ikke har konsekvenser for
miljøet der afleder en miljøvurdering.
Nærværende lokalplan udvider anvendelsesbestemmelserne for
delområde II og III og øger det samlede bruttoetageareal til butikker
fra 17.000 m2 til 25.000 m2. Bortset herfra overføres principperne og
bestemmelserne fra lokalplan 2 - 44 uændret til denne lokalplan.
På denne baggrund har Køge Kommunes Tekniske forvaltning
vurderet, at lokalplanændringerne ikke giver anledning til, at der
udføres en Miljøvurdering.
Køge Kommunes screening er fremsendt til HUR, Roskilde Amt og
Danmarks Naturfredningsforening i Køge.
Støj
Inden for delområde I skal det ved udformningen af nybyggeri
til sevice- og kontorformål tilsigtes at nedsætte støjgener fra
omkringliggende veje og erhverv.
Mod vest ligger lokalplanområdet mindre end 50 m fra nærmeste
bolig. Grænsende til dette område må kun være erhverv i form af
arealkrævende udvalgsvarebutikker, service- og kontorerhverv,
lagervirksomhed, publikumsorienterede mindre fremstillingsvirksomheder offentlige og private kultur- og fritidsformål samt café- og
restaurationsvirksomhed. Disse typer anvendelser anses ikke at
medføre støj, der i forhold til de vest for liggende boligområder
overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
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I området må der ikke drives eller etableres virksomhed, der medfører
overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. De
vejledende grænseværdier fremgår af Miljøstyrelsens Vejledning nr.
5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” og supplement hertil nr. 3/1996.
Tekniske anlæg og miljø
Igennem lokalplanområdets østlige del er udlagt et nord - syd
gående ledningstracé til kommunal spildevandsledning. Arealet er
samtidig omfattet af særskilt deklaration til sikring af ledningen samt
bestemmelser om ledningsejernes adgang for reparation og lignende.
Trafikplanlægning
Lokalplanområdet vejforsynes fra Københavnsvej, (amtsvej nr. 512),
Værftsvej og Tangmosevej via 3 interne veje, som går helt eller delvist
gennem området, jvf. kortbillag nr. 2. På de dele af de nye veje, som
udelukkende har adgang til Værftsvej, må der ikke etableres fortov, idet
fodgængere og cyklister ikke har adgang til Værftsvej.
Den vejadgang, som er tilsluttet Københavnsvej (vej C - D) betjener
allerede området i dag på den nordlige del af vejstykket (den del af
vej C - D, som er beliggende i øst/vest gående retning) i form af et
befæstet manøvre- og parkeringsareal. Ligeledes er overkørslen G
ved matr. 7bl (ved McDonald’s restauranten og servicestationen) i
den nord/vestlige del af området også etableret og anvendes i dag.
Servicestation og McDonald vejbetjenes desuden fra Værftsvej ved
punkt E.
I forbindelse med en realisering af lokalplanens muligheder skal
der indhentes tilladelse fra Roskilde Amt til ændret vejadgang fra
Københavnsvej.
Der etableres herudover en udkørsel ved punkt F på Værftsvej til
betjening af den nordlige del af delområde II. Udkørsel kan etableres
over for den tilkørsel, som er forberedt til Sun Cemical nord for
Værftsvej. Alle udgifter til evt. tilslutningsanlæg og kanalisering skal
afholdes af bygherren.
Der er af Vejmyndigheden Roskilde Amt fastsat en byggelinie langs
Københavnsvej på 17,5 m fra vejmidte.

19

Illustration visende en mulig udnyttelse af lokalplanområdet.
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Tankstation og burgerrestaurant på hjørnet af Københavnsvej og Værftsvej.

Villa Søvangs facade mod Københavnsvej

”Den hvide bys” facade ved hovedindgangen fra Københavnsvej.

Codan Gummi A/S’ fabriksbygninger i den centrale del af lokalplanområdet.

Lokalplan 2 - 46
Område til erhvervs-, butiks-, fritids- og
kulturformål ved Codan på Københavnsvej
Lokalplanen
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr.
883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende
bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

§1
Lokalplanens formål

1.1
Lokalplanens formål er:
- At sikre mulighed for en fortsat omdannelse af Codanområdet til arealkrævende udvalgsvarebutikker, service- og
kontorerhverv, grossist- og lagervirksomhed, offentlige og
private kultur- og fritidsformål samt café- og restaurationsvirksomhed.
- At fastlægge placering og omfang af ny bebyggelse
i området under hensyntagen til områdets særlige
kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.
- At sikre en hensigtsmæssig trafikbetjening af hele
lokalplanområdet.
- At sikre stiforbindelse igennem dele af lokalplanområdet,
herunder en øst-vestgående stiforbindelse langs
Ellebækken.
- At sikre bevaringsværdig bebyggelse og værdifulde
bebyggelsestræk i området, herunder at nybyggeri og
ombygning udformes, så der tages størst mulig hensyn til
områdets særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.
- At facaden imod Københavnsvej udformes med et
arkitektonisk helhedspræg.

§2
Lokalplanens område og
zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og
omfatter følgende matrikelnumre:
Matr.nr. 3c, 3e, 3f, 3g og del af 11vy Køge Markjorder, 7c, 7
bl, 7bn og 7bo Ølby by, Højelse samt alle parceller, der efter
den 15. juni 2006 udstykkes fra de nævnte ejendomme.
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2.2
Lokalplanen opdeles i delområderne I, II og III som vist på
kortbilag nr. 1.
2.3
Lokalplanens område er byzone.
§3
Områdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdet er opdelt i følgende tre delområder med
tilhørende anvendelse som vist på kortbilag nr. 1:
3.2
Delområde I:
Publikumsorienterede mindre fremstillingsvirksomheder,
arealkrævende udvalgsvarebutikker, service- og
kontorerhverv, kultur- og fritidsformål samt café- og restaurationsvirksomhed.
3.3
Delområde II:
Mindre fremstillingsvirksomhed, arealkrævende
udvalgsvarebutikker samt grossist- og lagervirksomheder.
3.4
Delområde III:
Publikumsorienterede mindre fremstillingsvirksomheder,
arealkrævende udvalgsvarebutikker, grossist- og
lagervirksomheder, service- og kontorerhverv, kultur- og
fritidsformål samt café- og restaurationsvirksomhed.
Fællesbestemmelser:
3.5
Virksomheder skal indrettes og drives således, at de ikke
– under hensyn til kvarterets karakter – ved støv, røg, støj,
rystelser, ilde lugt, udseende eller på anden måde trods
afstand og afskærmning, er til ulempe for andre virksomheder
eller generer de tilstødende erhvervs- og boligområder.
3.6
Inden for lokalplanområdet må der ikke ske
grundvandstruende aktiviteter og etableres virksomheder
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eller anlæg med nedsivningsrisiko, med mindre den
pågældende virksomhed eller anlæg indrettes og drives
på en sådan måde, at der ikke sker forurening af jord eller
grundvand.
3.7
Der må ikke ved nybyggeri eller ved ombygning etableres
butiksenheder til arealkrævende udvalgsvarer med et
bruttoetageareal mindre end 400 m² eller større end
1.500 m² . Dog må der inden for lokalplanens delområde II
etableres én butik på op til 5.000 m² .
Det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for
lokalplanområdet må ikke overstige 25.000 m² .
3.8
Der kan ikke etableres boliger inden for området.
Eksisterende lovlige boliger kan dog opretholdes og
genopføres efter brand.
3.9
Inden for lokalplanområdet må ny bebyggelses ikke
tages i brug, før der er redegjort for, at bebyggelsen ikke
får konsekvenser for de fastsatte støjgrænser inden for
lokalplanområdet og for de tilstødende arealer.
§4
Udstykning

4.1
Ingen grunde må udstykkes mindre end 2.000 m². I delområde I og III kan grunde dog tillades udstykket mindre end
de 2.000 m² med Byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt
tilfælde.

§5
Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1
Der udlægges arealer til følgende private fællesveje som vist
på kortbilag nr. 2:
Vej A – B i en bredde af 18 m
Vej H - I i en bredde af 14 m
Vej C – D, J - K, L - M og N - P i en bredde af 12 m
Vej N - O i en bredde af 10 m.
Inden for de enkelte delområder kan der desuden med
Byrådets tilladelse etableres nødvendige private fællesveje
til betjening af de enkelte parceller.
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* 1) Vendepladser skal etableres
for enden af alle blinde vejforløb
i princippet i overensstemmelse
med retningslinierne vist i
Vejdirektoratets publikation
Byernes Trafikarealer, Oktober
2000, hæfte 9, pkt. 4.22.

Der skal anlægges vendeplads for lastbiler ved punkt H, K,
M og P (se note *1).

* 2) Hvis der etableres
vejadgang fra pkt. F, er det
grundejeren, som er forpligtet
til at afholde udgifterne til
etablering af såvel overkørsel
som andre nødvendige
vejanlæg og ændringer af ekst.
vejanlæg i henhold til lov om
off. veje § 70, stk. 3.

Delområde l – Fra Københavnsvej ved punkt C og G, hvoraf
C er den overordnede vejadgang til området.
Delområde II - Fra Tangmosevej ved punkt A og fra
Værftsvej ved punkt E og B, hvoraf B er den overordnede
vejadgang
Ved punkt F kan der alene etableres udkørsel. (Se note*2).
Delområde III - Fra Tangmosevej ved pkt. A og Værftsvej
ved pkt. B.

* 3) Før anlæg/ibrugtagning
af private fællesveje og -stier,
skal Køge Kommune som
vejmyndighed forelægges og
godkende et detailprojekt i
henhold til privatvejslovens §
41, Stk. 1.

5.2
Lokalplanområdets delområder vejbetjenes som vist på
kortbilag nr. 3 og efter følgende retningslinier:

5.3
Lokalplanområdets grunde må alene vejbetjenes fra de i §
5.1 og § 5.2 nævnte vejadgange og veje (Se note *3)
5.4
Ved vej- og stitilslutninger skal hjørneafskæringer foretages
således, at den afskærende linie danner lige store vinkler
med de to sammenstødende grænser og er min. 5 m.
Ved stitilslutninger kan længden på den afskærende linie
sættes ned.
5.5
Der udlægges arealer til følgende stier som vist på
kortbilag 2 og 3:
Stierne r - s og v - x i en bredde af 5 m og som privat
fællessti med færdselsret for ejendomme indenfor
lokalplanens område.
Stien t - u i en bredde af 10 m (incl. beplantningsareal).
5.6
Til de i § 5.5 nævnte stier må der kun etableres adgang fra
de tilgrænsende ejendomme efter Byrådets
godkendelse i hvert enkelt tilfælde.
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5.7
Langs områdets veje og stier fastlægges følgende
byggelinier som vist på kortbilag nr. 2:
Københavnsvej: Henholdsvis 10 m, 20 m og 30 m fra
vejskel
Vej A – B: 10 m fra vejskel
Vejstykke C – D: 15 m fra det nordlige vejskel
Vej H – I: 10 m fra vejskel
Tangmosevej: 30 m fra vejskel
Værftsvej: 25 m fra vejmidte + højdetillæg
Langs Københavnsvej gælder den til enhver tid af
Vejmyndigheden fastsatte byggelinie, der ved lokalplanens udarbejdelse er på 17,5 m fra vejmidte.
5.8
Ved indretning og opførelse af bebyggelse skal der udlægges/anlægges parkeringsareal svarende til et dokumenteret
behov for en virksomhed som helhed.
• ved arealer til kontor- og administrationsformål skal der
beregnes en parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal.
• ved butikker til arealkrævende udvalgsvarer skal der
beregnes en parkeringsplads pr. 75 m² bruttoetageareal.
Parkeringsarealer skal være anlagt ved byggeriets
ibrugtagning eller efter en tidsplan, der godkendes af
Byrådet.
5.9
Vej – og stibetjening samt placering af parkeringsarealerne
skal ske på grundlag af en af Byrådet godkendt samlet plan
for den enkelte ejendom eller for et delområde.
§6
Tekniske anlæg og
miljøforhold

6.1
Der udlægges et 10 m bredt ledningstracé med en beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2. Arealet skal friholdes til
kommunal spildevandsledning og må ikke bebygges og ikke
beplantes med vækster med dybtgående rødder. Arealet
er samtidig omfattet af særskilt deklaration til sikring af
ledningen samt bestemmelser om ledningsejernes adgang
for reparation og lignende.
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6.2
Bebyggelsens installationer til rumopvarmning og varmt
brugsvand skal tilsluttes distributionsnettet for naturgas.
6.3
Forsyningsledninger må kun udføres som jordkabler.
6.4
Inden for lokalplanområdet kan der opføres og indrettes
transformerstationer, teknikskabe og lignende tekniske
anlæg, som er nødvendige for kvarterets forsyning.
Der kan etableres og placeres forsynings-, rensnings- og
afløbsanlæg til den enkelte virksomhed, når dette sker af
hensyn til virksomhedens drift eller som følge af miljøhensyn.
Ved placering og udformning af ovennævnte anlæg skal der
ske tilpasning til omgivelserne og områdets helhedspræg.
6.5
I området kan der efter godkendelse af Byrådet etableres
master og antenner til varslingsudstyr samt radio- og teleformål. Placering af master og antenner skal ske under hensyntagen til områdets visuelle fremtræden imod de omgivende veje og byområder. Byrådet kan som betingelse for godkendelse kræve, at udstyr etableres på fælles master m.v.
6.6
Der må ikke etableres belysning, som unødigt generer
omgivelserne, herunder medfører blændingsgener for
trafikanter på veje og stier i og langs området.
6.7
En del af lokalplanområdet er registreret som forurenet. Det
drejer sig om matr. nr. 7c og 7bn Ølby By, Højelse, som er
kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Det
betyder, at der er konstateret forurening på disse matrikler.
Hvis der på de kortlagte arealer skal ske ændringer til følsom
anvendelse (bolig, børneinstitution, offentlig legeplads eller
lignende), skal der forinden søges tilladelse til dette efter § 8 i
jordforureningsloven.
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Hvis jord fra de kortlagte arealer flyttes uden for det kortlagte
område, skal det anmeldes til Køge Kommune.
Hvis der under bygge- eller gravearbejde opdages en ukendt
forurening, skal arbejdet standses og forureningen skal
anmeldes hurtigst muligt til Køge Kommune.
Ovenstående pligter gælder for ejendommens ejer og/eller
den der udfører eller leder arbejdet.
§7
Bebyggelsens omfang og
placering

7.1
Bebyggelsesprocenten inden for den enkelte ejendom må
ikke overstige 50 og det bebyggede areal må ikke overstige
40 % af den enkelte ejendoms grundareal.
7.2
Ny bebyggelse må ikke opføres på arealer mellem vejskel og
de i § 5.7 fastlagte byggelinier og ikke nærmere end 5 m fra
naboskel og skel mod grønne arealer.
7.3
Der pålægges en byggelinie i forhold til Ellebækken på 20 m
målt fra midten af bækken. Ny bebyggelse må ikke opføres
mellem byggelinien og Ellebækken.
7.4
Bygninger må ikke opføres i mere end 2 etager med udnyttet
tagetage; - herunder tilbagetrukket penthouseetage.
Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må gives en
højde, der overstiger 12,5 m målt fra eksisterende terræn
eller et af Byrådet godkendt reguleret terræn. Såfremt hensynet til en virksomheds indretning eller drift nødvendiggør
en større højde kan byrådet give særlig tilladelse hertil
under forudsætning af, at byprofilen ikke brydes og at kystlandskabet ikke påvirkes.

§8
Bebyggelsens ydre
fremtræden

8.1
Opførelse af ny bebyggelse og renovering af eksisterende
bebyggelse i området skal ske på grundlag af en samlet
plan for den enkelte ejendom eller for et delområde med
henblik på at give bebyggelsen en sammenhængende og
karakterfuld fremtræden i forhold til den øvrige bebyggelse
samt de omgivende veje og stier.
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8.2
Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes
materialer som efter Byrådets skøn virker skæmmende.
8.3
Inden for delområde I skal bebyggelse i udformning
og materialer tilpasses den eksisterende hvide fabriksbebyggelse. Facader skal udføres i lyse farver og tage i
røde, grå eller sorte farver.
8.4
De på kortbilag nr. 2 med særlig signatur markerede
bygninger må ikke nedrives eller ombygges uden Byrådets
godkendelse.
8.5
Skiltning og reklamering samt opsætning af baldakiner må
kun finde sted efter fælles retningslinier for området som
helhed og efter Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.
§9
Ubebyggede arealer

9.1
På den enkelte ejendom skal der anlægges udeopholdsarealer for ansatte og besøgende svarende til mindst 10 %
af bruttoetagearealet eller efter Byrådets skøn i hvert enkelt
tilfælde.
9.2
Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller
lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende
orden ved oplagring af materialer, affald og lignende skal
overholdes. Hegning af oplag m.v. skal i hvert enkelt tilfælde
godkendes af Byrådet.
9.3
Ubebyggede arealer skal anlægges efter en af Byrådet godkendt
samlet plan for den enkelte ejendom eller et samlet delområde. Planen skal anvise arealernes indretning til adgang,
parkering, udeophold og oplagring m.v. og redegøre for
terrænregulering, beplantning, hegning og belægning.
9.4
På arealet mellem vejskel og byggelinie langs Værftsvej
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udlægges et 15 m bredt bælte, indenfor hvilket der
skal etableres et beplantningsbælte ud mod Værftsvej,
der markerer overgangen mellem lokalplanområdet og
Værftsvej. Indenfor det 15 m brede bælte kan der udlægges
sti og en intern fordelingsvej, men der må ikke ske
oplagring, udstilling og der må ikke opsættes hegn mellem
beplantningsbæltet og Værftsvej.
Der kan tillades trådhegn i beplantningsbæltet i forbindelse
med de enkelte ejendomme med Byrådets særlige tilladelse.
Byrådet skal godkende en samlet plan for disponering af
hele beplantningsbæltet.
9.5
Indenfor det ifølge § 7.3 byggeliniepålagte areal langs
Ellebækken skal der etableres en afskærmende beplantning
af opstammede allétræer til sikring af et helhedspræg for
området imod kystlandskabet.
9.6
Inden for delområde II og III kan der ske opfyldning op til
samme niveau, som Codans bygninger ligger i.
9.7
For hele lokalplanområdet gælder, at terrænreguleringer
skal udføres med en blød overgang til naturligt terræn.
Efter opfyldning til samme niveau, som Codans bygninger
ligger i, må terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold
til det eksisterende terræn kun foretages med Byrådets
godkendelse.
9.8
Der må ikke ske opfyldning ved Ellebækken nærmere
vandløbskanten (kronen) end 2 m. Opfyldningens skråning
må ikke være stejlere end 1 på 3 syd for Ellebækken og 1
på 4 nord for Ellebækken og skal have blød overgang til
naturligt terræn.
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§ 10
Forudsætning for
ibrugtagning af ny
bebyggelse

10.1
Ny bebyggelse skal i henhold til Køge Kommunes Varmeforsyningsplan tilsluttes naturgasnettet med henblik på
dækning af energibehovet til opvarmning og forsyning med
varmt vand som forudsætning for ibrugtagning.
10.2
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret de i
§ 5.8 beskrevne parkeringspladser.
10.3
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 9.1 beskrevne
udeopholdsarealer er etableret og den i § 9.3 godkendte plan
for friarealer er gennemført for den enkelte ejendom.
10.4
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de under § 9
beskrevne beplantninger er etableret inden for det respektive
delområde.
10.5
Som vilkår for udstykning og ibrugtagning af ny bebyggelse
i delområde III syd for vej A – B, kan kommunalbestyrelsen
stille krav om etablering af forholdsmæssige delstrækninger
vejen A – B.

§ 11
Tilladelser fra andre
myndigheder

11.1
Der kan ikke ske ændret anvendelse af arealer eller ekst.
bebyggelse eller etableres ny bebyggelse eller ske andre
anlægsarbejder før Roskilde Amt, - hvor dette er relevant,
- har meddelt tilladelse til:
• Overkørsel til Københavnsvej.
• Anvendelse af arealer, der i henhold til Naturbeskyttelsesloven er udpeget som særligt beskyttede
naturtyper.
• Mere følsom anvendelse af areal, der er kortlagt på
vidensniveau 1 eller 2 i henhold til Lov om forurenet
jord.
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§ 12
Grundejerforening

12.1
Der skal for området som helhed oprettes en
grundejerforening med medlemspligt for samtlige
ejendomme indenfor området. Der kan dannes
underafdelinger af grundejerforeningen, såfremt Byrådet
skønner det hensigtsmæssigt. Alle underafdelinger skal dog
indgå i en fælles grundejerforening for hele området.
12.2
Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet.
12.3
Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på
fællesarealer.
12.4
Grundejerforeningen skal påtage sig forpligtigelsen til drift
og vedligehold af disse arealer samt udførelsen af opgaver,
som i medfør af lovgivningen og tinglyste deklarationer
henlægges til foreningen.
12.5
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligehold af
private fællesveje og stier indenfor lokalplanens område.

§ 13
Ophævelse af lokalplan

13.1
Med denne lokalplans endelige godkendelse ophæves
lokalplan 2 - 44 - Område til erhvervs-, butiks-, fritids-, og
kulturformål ved Codan på Københavnsvej vedtaget af Køge
Byråd den 25. oktober 2005.

§ 14
Lokalplanens retsvirkninger

14.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der
jfr. planlovens § 18 ikke retsligt 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 uændret.
14.2
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige
ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning
af, at forholdet ikke er i strid med planens principper eller
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formål. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
14.3
Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder
de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i
byggeloven og planloven.
14.4
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Vedtagelsespåtegning
I henhold til § 27 i Lov om Planlægning har Køge Byråd
i møde den 21. november 2006 vedtaget foranstående
lokalplan endeligt.

John Kellberg
Viceborgmester
Sign.

Suzanne Aaholm
Kommunaldirektør
Sign.

Bekendtgørelse om lokalplanens vedtagelse er sket den
01.12.2006 fra hvilken dato planens retsvirkninger gælder.

Denne lokalplan er udarbejdet af Årstiderne Arkitekter
A/S, Papirfabrikken 24, 8600 Silkeborg i samarbejde med
Køge Kommunes Tekniske Forvaltning.
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