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Retsvirkninger

Dette tillæg nr. 7 til Køge Kommuneplan 2009 - 2021
erstatter den hidtil gældende kommuneplan, hvor den
er i modstrid.
Tillægget indeholder følgende ændringer til hovedstrukturen:
- Køge bymidtes fremtidige detailhandelsstruktur.
- placeringen af Køge vejnets forbindelse (trafikveje)
på tværs af jernbanen i bymidten.
- en rekreativ sti fra den indre havn til en fremtidig
strandø langs kysten.
- Køge bymidtes fremtidige parkeringsnorm.
Ændringerne til hovedstrukturen er illustreret på kortet
figur 8, side 14.
Herudover erstattes rammerne 3E02 og 3T04 helt af to
nye rammer 3D21 og 3D22.
Endvidere udskilles en ny ramme 3C16 fra eksisterende ramme 3C14.
Endvidere oprettes ramme 3R09 primært på søterritorium.
Endvidere erstattes eller suppleres rammebestemmelserne for følgende af kommuneplanens rammer:
3B09, 3B10, 3B13, 3B14, 3B15, 3B16, 3B17, 3B19,
3BE01, 3BE02, 3BE03, 3BE04, 3C02, 3C03, 3C04,
3C05, 3C06, 3C07, 3C08, 3C09, 3C10, 3C11, 3C12,
3C13, 3C14, 3C15, 3D06, 3D08, 3D09, 3D10, 3D11,
3D13, 3D19, 3E04.

Endvidere ændres afgrænsningerne for rammerne:
3C05, 3C09, 3C14, 3C15, 3D10, 3E03 og 3R08.
Rammeændringerne er illustreret på figur 9 og 10,
side 17.
Hverken kommuneplanens hovedstruktur eller dens
rammer for lokalplanlægningen har direkte bindende
virkning for grundejerne. Derimod er byrådet forpligtiget til at virke for planens gennemførelse, og byrådets
bygge- og anlægsvirksomhed må ikke stride mod kommuneplanen.
Rammerne er således bindende for byrådet, som er
forpligtiget til at udarbejde lokalplaner for at muliggøre
nybyggeri. Lokalplanerne fastlægger mere detaljerede
retningslinjer, som skal være i overensstemmelse med
rammebestemmelserne i dette tillæg til kommuneplanen.
Byrådet kan modsætte sig opførelse af bebyggelse
eller ændret anvendelse af bebyggelse og ubebyggede
arealer, der er i strid med kommuneplanens rammer
for den fremtidige lokalplanlægning.
Eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter er gældende i området, indtil de erstattes af nye.
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1 Forord

Vi har længe snakket om den kæmpe udvikling, som
Køge står over for med Køge Kyst-projektet. Nu er vi
endelig nået til det punkt, hvor vi kan begynde at tage
de første praktiske skridt – konkret i form af et tillæg
til Kommuneplan 2009-2021 for Køge Kommune, som
lægger rammerne for udviklingen.
Over de næste 20-25 år vil Køge Kommune - i tæt
samarbejde med Realdania By - skabe en helt ny,
levende og bæredygtig bydel mellem vores gamle, historiske bykerne og vandet. Det gamle industriområde
på Søndre Havn, Collstropgrunden og Stationsområdet
skal her forvandles til en ny dynamisk blanding af boliger, butikker, erhverv, grønne områder og kultur. Samtidig får vi fire nye forbindelser på tværs af jernbanen,
som udgør en enestående mulighed for at binde byen
bedre sammen og åbne Køge mod vandet.

der for de borgere og virksomheder, der allerede er
her. Det skal byudviklingen i og omkring Søndre Havn
bidrage til.
Byudviklingsprojektet er et resultat af mange års visionært arbejde med at styrke og udvide den eksisterende bymidte. Blandt andet gennem etableringen af
udviklingsselskabet Køge Kyst P/S, der med afsæt i en
tværfaglig, international parallelkonkurrence udgav en
samlet udviklingsplan for området i november 2011.
Denne udviklingsplan ligger til grund for arbejdet med
Kommuneplantillæg nr. 7.

Foto af: Rasmus Ranum

Nu skal Køge Kyst-projektet realiseres

Kommuneplantillægget bliver den overordnede ramme
for udviklingen, og vil løbende blive fulgt op af lokalplaner, som én efter én vil gøre det muligt at realisere
idéerne.

Kommuneplantillægget, som du sidder med her, uddyber planerne for de tre områder.
Kommuneplantillægget sætter dermed en klar retning
for Køges udvikling mange år frem i tiden, så byens
potentialer for vækst og velstand udnyttes fuldt ud –
ikke mindst med tanke på at kunne sikre god velfærd
på den lange bane, som netop er udfordret i disse år.
Vi skal trække flere borgere og mere erhvervsliv til
området – og det kræver, at vi har ”noget på hylderne”. At det er mere attraktivt at slå sig ned i Køge end
i andre kommuner og byer. Samtidig vil vi selvfølgelig
også sikre endnu flere og bedre udfoldelsesmulighe-

Marie Stærke
Borgmester
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2 Baggrund

Byrådet vil med dette kommuneplantillæg åbne Køge
by mod vandet gennem omfattende byudvikling omkring havnen og i Stationsområdet.
Det skal give de gamle havne- og industriområder
nyt liv med en spændende blanding af arbejdspladser,
boliger, butikker, kultur og grønne områder. Fremtidens
Køge skal være en moderne og oplevelsesrig kystby.
Et regionalt kraftcenter med aktivitet, liv og miljø
for borgere og virksomheder - en by, der på helt nye
måder vil tænke nyt og gammelt sammen. Visionen er
beskrevet i Køge Kommuneplan 2009 – 2021, og nærværende kommuneplantillæg skal give plangrundlaget
for at realisere den.
Køge Kommune har sammen med Realdania By oprettet udviklingsselskabet Køge Kyst P/S, som på baggrund af en tværfaglig parallelkonkurrence afholdt i
2010, har udarbejdet en udviklingsplan for de tre centrale byområder: Stationsområdet, Collstrop og Søndre
Havn. I kommuneplantillægget bruges begrebet ’Køge
Kyst’ som et samlet navn for de tre byudviklingsområder.

Illustration er udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten

Figur 1. Jernbaneoverskæringen bliver nedlagt og samme sted etableres en bred underføring. Trafiksikkerheden forbedres
og bymidten får en ny stærk forbindelse under jernbanen for cykler og gående.
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Ombygning af kryds

3 Byudviklingsprojektet

3.1 Overblik
Målet med byudviklingen er at styrke Køges rolle som
center i Hovedstadsområdet, på Sjælland og i Øresundsregionen.
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Køges eksisterende detailhandelsområde vil blive udvidet til også at dække størstedelen af Stationsområdet,
men på Stationsområdet kommer også boliger, erhverv
og nye kulturinstitutioner. Søndre Havn bliver den
største af de nye bydele med en blanding af boliger og
erhverv, mens Collstrop fortrinsvist bliver et erhvervsområde.

Nør

Et af midlerne er at udvide den eksisterende bymidte med nye butikker, boliger, kulturinstitutioner
og arbejdspladser. Udvidelsen skal bygge videre på
områdets nuværende kvaliteter og karakteristika med
de bevaringsværdige huse og smalle stræder vest for
banen og de store industribygninger ved Collstrop og
på Søndre Havn.
Køge Kyst er i alt 23,5 ha, og der bliver med kommuneplantillægget mulighed for, at der kan lokalplanlægges for ca. 170.000 m2 boliger, 24.600 m2 butikker,
132.000 m2 erhvervsbyggeri, 16.800 m2 kulturbyggeri
og 6.700 m2 byggeri til offentlig service.
For at udbygningen kan ske bæredygtigt, understøtter
kommuneplantillægget øget brug af kollektiv transport
og cykel til hverdagens gøremål. Herudover vil der
blive etableret en række mere trafiksikre og effektive
forbindelser på tværs af jernbanen for både kørende
og gående trafik som erstatning for den jernbaneoverskæring, der bliver nedlagt.

Køge bymidte med revideret parkeringsnorm for
biler og parkeringsnorm for cykler

7

Figur 2
Oversigt over byudviklingsprojektet i
Køge Kyst.

Byudviklingen medfører også en række nye rekreative
muligheder. I alle bydelene bliver der offentlige pladser
og grønne byrum. Desuden etableres en sti langs havnen ud til en ny strandø, hvor man vil kunne bade og
dyrke vandsport.

pladser bliver omplaceret, efterhånden som parkeringsarealerne bliver inddraget til ny bebyggelse. I
forbindelse med den nye bebyggelse bliver der etableret yderligere ca. 3.600 nye offentligt tilgængelige
parkeringspladser.

Nogle af de arealer, som bliver byudviklet, anvendes
i dag til parkering, men på trods af det vil antallet af
parkeringspladser blive øget i takt med byudviklingen.
Det sker ved, at de nuværende ca. 1.300 parkerings-

Illustration er udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten
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3.2 Jernbaneoverskæringen erstattes af flere
nye forbindelser på tværs af jernbanen
For at forbedre forbindelsen på tværs af jernbanen og
for at øge trafiksikkerheden, erstattes jernbaneoverskæringen ved Teaterbygningen af en vejtunnel, en
parkeringstunnel, en bred underføring, en stationstunnel og en stationsbro.
Vejtunnelen vil blive etableret mellem Niels Juelsgade
og Værftsvej og forbeholdt biler, busser og lastbiler.
Parkeringstunnelen vil blive etableret fra Toldbodvej
under jernbanen til et fremtidigt parkeringsanlæg
(kælderparkering) ved Bag Haverne. Den brede underføring vil blive etableret, hvor jernbaneoverskæringen
ligger i dag og bliver for cyklister og gående. Stationstunnelen og stationsbroen bliver etableret i forbindelse
med ombygning af Køge Station og bliver for henholdsvis cyklister og fodgængere. Stationsfunktionerne
(billetsalg med mere) vil blive indbygget i stationsbroens konstruktion. Udover at ombygningen af Køge
Station skal forbedre forbindelsen på tværs af jernbanen, skal den understøtte den øgede togbetjening fra
2018 og gøre busbetjeningen mere tidssvarende. Et af
tiltagene er at reducere gangafstandene mellem bus
og tog ved kun at lade busser i rute gøre ophold ved
Køge Station, mens langtidsparkerede busser fremover
tænkes parkeret nord for Collstrop.

Figur 3
Stationsområdet får et stræde med moderne arkitektur,
der bygger videre på den eksisterende ’Køge skala’ og som
spiller sammen med Køges historiske bymidte.

3.3 Stationsområdet får et stræde med butikker og kulturinstitutioner
For at udvikle Køge som regional handelsby bliver der i
Stationsområdet mulighed for at udbygge Køges eksisterende detailhandelsområde med større butiksenheder end dem, som kendetegner Køge i dag. Udbygningen vil ske omkring et nyt stræde, der kan understøtte
bymidtens øvrige detailhandel. Det nye stræde får
status som gågade og vil komme til at fungere i sammenhæng med det eksisterende detailhandelsområde
omkring Torvet og Nørregade via slipper. Betegnelsen
’slipper’ dækker over de øst-vest-gående stiforbindelser igennem områdets gårde. Oven på butikkerne bliver der kontorer, boliger, servicefunktioner og grønne
taghaver. Her kan også blive café- eller butikslokaler,
hvis de fungerer i sammenhæng med en café eller
butik i bygningens stueetage. Omkring den fremtidige
underføring bliver der mulighed for et kulturhus og en
biograf.
Arkitekturen får samme ’Køge-skala’ som den historiske bymidte. Formsproget bliver nutidigt med bygninger i op til 3½ etage.

Butikkerne vil bruge Bag Haverne og Ivar Huitfeldtsvej som forsyningsvej. Det er også herfra, der bliver
adgang til parkeringskældrene under butikkerne. For
at tilgodese de af byens besøgende, der bor sydøst
for byen, får den sydligste parkeringskælder en ekstra
nedkørsel direkte fra Toldbodvej på den anden side af
jernbanen.
Før byudviklingen starter, vil den sydlige ende af Ivar
Huitfeldtsvej blive flyttet, så den fremover vil munde
ud mellem Teaterbygningen og jernbanen. Senere vil

Figur 4
Collstrop er tænkt som en moderne ’businesspark’. Den
hævede byplads på Collstropgrunden kan danne rammen
om et nyt, attraktivt service- og kontorerhvervsområde.
lige ved stationen.

også Bag Haverne blive flyttet ud til jernbanen, så hele
vejstrækningen kommer til at løbe langs jernbanens
vestside.
3.4 Collstrop bliver et nyt byområde oven på et
parkeringsanlæg
Collstrop bliver et moderne erhvervsområde med
kontorhuse i op til 5 etager oven på et stort parkeringsanlæg, som vil fylde hele grunden ud i de nederste etager. Derved bliver der på Collstrop ikke synlige
biler i gadebilledet, da parkering vil finde sted under

Illustration er udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten
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byområdets bygninger, gader og pladser. Fra stationsbroen, som kommer til at ligge i 2. sals højde, får
man mulighed for at gå direkte ud i det nye byområde
på Collstrop. På Collstrop bliver der eventuelt også
enkelte boliger, hvis de kan indpasses under hensyn
til den fremtidige miljøpåvirkning fra virksomheder øst
for området.
3.5 Der kommer boliger og erhverv på Søndre
Havn
Søndre Havn er i dag en aktiv erhvervshavn, som vil
blive byomdannet, efterhånden som de nuværende
havneerhverv flytter til de nye arealer ved Køge
Jorddepot. Ved byomdannelsen bliver Søndre Havn
et blandet område med boliger, kontorer, offentlige
institutioner og kultur. Bydelens bygninger vil blive
formet som åbne karreer, der enkelte steder kan blive
op til 7 etager. Mellem karreerne bliver der mange små
pladser og stor variation i gadebilledet. De eksisterende industri- og lagerbygninger på Søndre Havn bliver
bevaret i det omfang, der kan findes anvendelser for
dem, så områdets industrielle karakteristika videreføres. Den fremtidige bebyggelses form gør, at den er
indpasset i den kystlandskabelige helhed, ved at videreføre områdets nuværende mangeartede fremtoning,
volumener og højder på ca. 25 m. Der vil i forbindelse
med den kommende lokalplanlægning blive arbejdet
yderligere med indpasning i kystlandskabet og hensynet til kystnærhedszonen.

I områdets nord-syd-gående grønne byrum (’almindinger’) bliver der træer, planter og åbne render til
regnvand. Disse grønne byrum forbeholdes cyklister og
gående, mens de øst-vest-gående gader bliver beregnet til både biltrafik og cyklister med plads til fodgængere på fortovene.
Klapbroen ved Carlsensvej bliver den primære vejadgang til Søndre Havn. I forbindelse med byudviklingen
kan der blive behov for at supplere klapbroen eller
at ombygge den til den ændrede trafik, så den også i
fremtiden bliver sikker for bløde trafikanter.
Illustration er udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten

Figur 5. En gade i Søndre Havn, der krydses af en ’alminding’.

Illustration er udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten

Figur 6. De nord-syd-gående byrum på Søndre Havn bliver
udformet som ’almindinger’. Med det skal forstås frodige
grønne byrum uden biler med plads til leg og ophold.
Regnvand vil blive ledt væk i åbne render, hvorved det vil
indgå som et forskønnede element i byrummet.
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3.6 Den nye strandø
Øst for strandengen planlægges en ny strandø forbundet til fastlandet med broer, som man kender det fra
eksempelvis Amager Strand i København. Dette sted
bliver et nyt rekreativt område i Køge med adgang for
cyklister og gående, samt biltrafik i begrænset omfang. I forbindelse med projektet vil der blive etableret en sti langs den sydlige kaj i havneløbet og ud på
strandøen, som en del af et fremtidigt stiforløb langs
hele kysten. På den nordlige del af strandøen bliver
der mulighed for at etablere fritidsfaciliteter relateret
til vandet. Strandøens realisering forudsætter tilladelse
fra Kystdirektoratet.
I forbindelse med etablering af strandøen og byomdannelsen på Søndre Havn vil campingpladsens nuværende placering på strandengen blive afviklet. Hovedparten af arealerne for den nuværende campingplads
kan blive omdannet til et grønt, rekreativt område
med naturlig vegetation og vandhuller. Den vestlige og

nordlige del af den nuværende campingplads vil indgå
i byomdannelsen af Søndre Havn og danne en klar
afgrænsning mod naturen.
3.7 Nye parkeringspladser i bymidten
Som en følge af byudviklingen i Køge Kyst bliver
arealernes nuværende 1.300 offentlige parkeringspladser omplaceret til andre steder. Herudover vil der i
forbindelse med den nye bebyggelse i Køge Kyst blive
etableret yderligere ca. 3.600 nye parkeringspladser,
som bliver offentligt tilgængelige.
Med udgangspunkt i Parkeringsstrategi for Køge
Bymidte 2012 fastsætter kommuneplantillægget nye
parkeringsnormer for det centrale Køge. Parkerings-

normerne fastlægger, hvor mange parkeringspladser,
der skal etableres, når der bygges nyt, eller når der
sker ændret anvendelse af en eksisterende ejendom
i bymidten. De nye parkeringsnormer er udarbejdet
under hensyn til bymidtens særlig gode betjening af
kollektiv transport, mulighederne for brug af cykel til
hverdagens gøremål samt mulighederne for dobbeltudnyttelse af parkeringspladser (eksempelvis butiksparkering om dagen og boligparkering om aftenen/natten). Udover de nye normer for bilparkering i bymidten
fastlægger kommuneplantillægget som noget nyt
også normer for cykelparkering i bymidten. De nye
parkeringsnormer betyder, at der i forbindelse med
byudviklingsprojektet vil blive anlagt ca. 3.600 nye

parkeringspladser for biler og ca. 5.500 nye cykelparkeringspladser. Herudover bliver der mindst 1.000
cykelparkeringspladser ved Køge Station efter ombygningen.
Ved siden af de forhold, som reguleres via kommuneplantillægget, peger parkeringsstrategien på en række
andre virkemidler, som skal give en bedre udnyttelse
af byens parkering. Herunder indførsel af betalingsparkering, tidsbegrænset parkering og et koordineret
henvisningssystem.
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Køges nye byprofil,
set fra ekst. dækmole mod vest gennem havnebassin

Figur 7.
Illustration af Køges byprofil set fra Køge Bugt. Den fremtidige bebyggelse på Søndre Havn får varierende højder
og en mangeartet fremtoning. Byfronten vil adskille sig fra
byens nuværende fremtoning set fra Køge Bugt, men have
væsentlige fællestræk og videreføre det mest essentielle.

HOVEDSTRUKTUR
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4 Ændringer

4.1 Ændringer generelt
Gældende kommuneplan forudsætter, at der udarbejdes et mere detaljeret plangrundlag før Stationsområdet, Collstrop og Søndre Havn kan byudvikles.
Kommuneplantillægget skal, med udgangspunkt i
udviklingsplanen udarbejdet af Køge Kyst P/S, give
det nødvendige plangrundlag for lokalplanlægning og
senere byudvikling.

Sti langs kysten med planlagt forløb
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Nør

Køge bymidte med revideret
parkeringsnorm for biler og
parkeringsnorm for cykler
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Rækkefølgeplanlægning
Rækkefølgeplanlægningen i gældende kommuneplan
fastholdes. Dog præciseres det med kommuneplantillægget, at byomdannelsen på Søndre Havn kan fremrykkes fra 2015 til 2014 og kommer til at indeholde
både boliger og erhverv.
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Hovedstruktur og rammer fra gældende kommuneplan
(Køge Kommuneplan 2009 – 2021), som ikke indgår i
dette kommuneplantillæg, er fortsat gældende.

Værfts
ve

Ændringer til hovedstrukturen i Køge Kommuneplan
2009 - 2021 i medfør af kommuneplantillægget er vist
på kortet figur 8. Reviderede rammer i medfør af kommuneplantillægget er vist på side 32.

j

Fremtidige ankerbutikker (udvalgsvarer)

n

je
ve

d
an
Str

Søndre Viad
uktvej

Vor
din
g

bo

rgv
e

j

Figur 8
Ændringer i hovedstrukturen i medfør af
kommuneplantillæg nr.
7 til Køge Kommuneplan 2009 - 2021.
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Natura 2000
Det er vurderingen, at planen ikke har indflydelse
på udpegningsgrundlaget for de nærmeste Natura
2000-områder:
Køge Å: Den del af åen, der er habitatområde, ligger
opstrøms i forhold til planområdet og vil derfor ikke kunne blive påvirket af f.eks. udledninger fra anlæg inden for planområdet.
Ølsemagle Strand og Staunings Å:
Der vil i forbindelse med udformning af strandøen blive gennemført en VVM-procedure,
som sikrer, at den kommende strandø ikke
vil indvirke negativt på aflejringsforholdene
ved Ølsemagle Revle, og dermed udpegningsgrundlaget for habitatområdet.
Tryggevælde Ådal:
Udpegningsgrundlaget er først og fremmest
rigkær, knyttet til ådalen inkl. arten Mygblomst. Planen indeholder ikke anlæg/aktiviteter, der kan få indflydelse på ådalen.
Internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV
-arter
Køge Kommune har endvidere vurderet, at planen ikke
vil være til skade for særligt beskyttede arter af dyr
og planter (bilag IV-arter) eller internationale naturbeskyttelsesområder jf. habitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter), idet § 3-status
på strandengene på Sønder Strand opretholdes og
ikke ændres, for så vidt angår planen. Ved anlæg af en
strandø i lagunen udenfor den nuværende strandlinje,

som beskrevet i planen, vil beskyttelsen af yngle- eller
rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV
indgå i VVM-vurderingen af strandøen, når der kommer et konkret projekt for dette anlæg.
Kommunen har kendskab til, at der forekommer ynglende Spidssnudet Frø, som er en bilag IV-art, i vandhullerne på den eksisterende strandeng øst for Hotel
Hvide Hus. Strandengen vil ifølge planen ikke blive
berørt, hverken direkte eller indirekte af anlæg eller
aktiviteter i planen. Dermed er der ikke grundlag for at
vurdere, at leve- og ynglemulighederne for Spidssnudet Frø skulle blive forringet.
Område ved den nordlige del af strandøen planlægges overført til byzone, når strandøen er etableret
Den nordlige del af Strandøen planlægges etableret, hvor den østlige del af Søndre Havn ligger i dag.
Tanken er, at koncentrere de nødvendige faciliteter for
vandrelaterede fritidsaktiviteter omkring dette område,
hvor store arealer allerede er i byzone med gældende
planlægning. Den planlægningsmæssige begrundelse
for at udvide byzonen omkring dette sted selvom,
at det ligger inden for kystnærhedszonen, er, at de
pågældende fritidsfaciliteter er afhængige af en beliggenhed nær bymidte og samtidigt er afhængige af en
beliggenhed ud til vandet. Funktionerne (kajakklubber,
badeklubber etc.) er afhængige af direkte adgang til
roligt og rent havvand uden for erhvervshavnen. Det
ønskede byggeri vil have et omfang og karakter, som
stedet taget i betragtning må vurderes lokalplanpligtigt
og bymæssigt og kan altså ikke lokaliseres i landzone.
Ved at etablere fritidsaktiviteternes faciliteter ved
Søndre Havn vil også de besøgende blive koncentreret
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omkring dette område så de følsomme naturtyper på
Søndre Strandeng skånes.
Den nordlige og vestlige del af den nuværende campingplads planlægges overført til byzone
Den planlægningsmæssige begrundelse for at inddrage dele af den eksisterende campingplads i byzone
selvom, at området ligger inden for kystnærhedszonen
og strandbeskyttelseslinjen, er, at man herved kan
skabe en klar afgrænsning af byen mod landskabet.
Campingpladsen ligger i dag som en kunstigt skabt
plads af opfyldt jord og jordvolde, hvor der tidligere
var strandeng. På pladsens nordlige og vestlige del
har der i længere tid ligget bygninger. Blandt andet
en butik, en toiletbygning og en bolig. Denne del af
pladsen er også kloakeret og her er indlagt vand og el.
Disse bygninger og installationer er i sin tid etableret
lovligt med accept fra Hovedstadsrådet (daværende
myndighed for overordnede planlægning i Hovedstadsregionen). Området kan derfor betegnes som
allerede delvist urbaniseret, og det er derfor naturligt
at overføre denne del til byzone. Campingpladsens
arealer mod syd og øst ligger lavere og kan relativt let
tilbageføres som strandeng. Tilbageførsel af den sydøstlige del af pladsen tilgodeser det historiske hensyn
og strandengens areal bliver udvidet i forhold til i dag,
hvorved der skabes bedre levevilkår for strandengens
særlige vegetation og dyreliv.
Ved byudvikling på den allerede delvist urbaniserede
del af campingpladsen mod nordvest tilgodeses det
arkitektoniske hensyn, da der sikres en mere klar
byafgrænsning mod naturen og dermed en mere ren
byprofil af byen set fra Køge Bugt.

Da Køge Station har status som knudepunktsstation,
er det ifølge Fingerplan 2007 særligt vigtigt at udnytte
arealerne omkring stationen til en anvendelse og med
en bebyggelsesprocent, som modsvarer områdets stationsnære beliggenhed. De stationsnære dele (1.200
m fra stationen) af Køge byområde er fuldt udbygget,
hvis man ser bort fra arealerne ved den nuværende
campingplads, fredede områder og byens parker.
Grundet bykernens bevaringsværdier kan der kun få
steder fortættes inden for den eksisterende byzone
i det stationsnære område. Det er derfor endvidere
planlægningsmæssigt begrundet, at inddrage de allerede delvist urbaniserede arealer ved den nuværende
campingplads i byzone inden for kystnærhedszonen,
da det geografisk ikke er muligt at lokalisere byudvikling stationsnært andre steder. Samtidigt er det planlægningsmæssigt begrundet, at det nye byzoneareal
udlægges til tæt by med centerformål, da man herved
udnytter arealerne i overensstemmelse med fingerplanens principper for miljørigtig lokalisering.

4.2 Ændringer af hovedstruktur
Overskrifter med kursiv henviser til kapitler og sidenumre i gældende kommuneplan, mens kapitelhenvisninger og sidenumre i parentes henviser til kommuneplantillægget.
Ændringer til kapitel 2.2.4 Detailhandel, side 70-76
(se kapitel 8, side 27 samt Reviderede rammer, side
32)
Kommuneplantillægget præciserer, at rammen for
detailhandel i Køge bymidte, beskrevet i gældende
kommuneplan, primært skal bruges i Stationsområdet
(20.000 m2 af i alt tilbageværende 24.500 m2). I Stationsområdet kan etableres større butikker med max.
1.600 m2 pr. enhed og to nye ’ankerbutikker’ med max.
3.500 m2 pr. enhed for dagligvarer og max. 2.000 m2
pr. enhed for udvalgsvarer. Yderligere kan der etableres
en mindre ankerbutik på max. 2.000 m2 for udvalgsvarer som vist på kortet figur 8.
De resterende 4.500 m2 kan fordeles som mindre butikker med max. 400 m2 pr. enhed på Collstrop, Søndre
Havn og i den øvrige bymidte.
Udover at fastlægge detailhandelsrammerne for bymidten fastlægger kommuneplantillægget et princip
for lokalisering af de to nye ankerbutikker i bymidten,
så ankerbutikkerne sammen med den eksisterende
ankerbutik i Vestergade (Kvickly) ’udspænder’ et detailhandelsområde imellem sig. Yderligere fastlægges
et princip om, at der kan etableres en ankerbutik for
udvalgsvarer (vist på figur 8), som kan tiltrække kunder til områdets centrale del. Strukturen skal sikre et
sammenhængende detailhandelsområde med et stabilt
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kundeflow.
Ændringer til kapitel 4.2 Trafikanlæg, side 106-108
(se kapitel 5, side 21)
Den primære forbindelse for kørende trafik på tværs
af jernbanen i Køge bymidte vil blive etableret mellem
Niels Juelsgade og Værftsvej og ikke mellem Fændediget og Toldbodvej som beskrevet i gældende kommuneplan. Fra Toldbodvej bliver det i stedet muligt at
komme under jernbanen via en mindre parkeringstunnel til de sydlige parkeringsanlæg på Stationsområdet,
hvorfra der også kan blive mulighed for gennemkørsel
til Bag Haverne.
Ændringer til kapitel 4.3 Stinettet, side 109-111
(se kapitel 7, side 25)
Den nord-syd-gående sti på strandøen og videre mod
Køge centrum er en konkretisering af den rekreative
sti langs Køge bys front i forhold til gældende kommuneplan, hvor hele strækningen kun er anført som en
skitsestreg uden et konkret forløb. Stien skal give let
adgang til vandet og den nye strandø øst for strandengen.
Ændringer til kapitel 5.2 Generelle rammer for hele
kommunen, side 118
(se kapitel 6, side 23)
Tidligere var fastlagt en ensartet parkeringsnorm for
hele Køge Kommune. Med kommuneplantillægget differentieres dette ved at fastsætte en specifik parkeringsnorm gældende for Køge Bymidte. Baggrunden er
blandt andet et ønske om at fremme brugen af kollektiv transport eller cykel til hverdagens gøremål.

Figur 10.
Reviderede rammer, som de bliver
som følge af kommuneplantillæg nr. 7
til Køge Kommuneplan 2009 - 2021.

Figur 9
Kortet viser, hvordan de påvirkede rammer er afgrænset i Køge Kommuneplan
2009 - 2021 (gældende kommuneplan).
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4.3 Ændringer af rammer
Reviderede rammer i medfør af kommuneplantillægget
fremgår fra side 32.
Rammerne i den centrale bymidte får en ændret
parkeringsnorm
For rammerne 3B09, 3B10, 3B13, 3B14, 3B15, 3B16,
3B17, 3B19, 3BE01, 3BE02, 3BE03, 3BE04, 3C02,
3C03, 3C04, 3C05, 3C06, 3C07, 3C08, 3C09, 3C10,
3C11, 3C12, 3C13, 3C14, 3C15, 3C16, 3D06, 3D09,
3D10, 3D11, 3E04 og 3R09 eller for dele af rammerne
ændres parkeringsnormen. Med ændringen får rammerne en revideret norm for parkering til biler og som
noget nyt en norm for parkering til cykler. Parkeringsnormen ændres for at fremme bæredygtig transport.
Fra 3C14 udskilles ramme 3C16 så Collstrop får sin
egen ramme
I gældende kommuneplan ligger Collstrop øst for jernbanen i samme ramme som Stationsområdet vest for
jernbanen (ramme 3C14). Da Stationsområdet vest for
banen vil blive brugt til udbygning af det eksisterende
detailhandelsområde, og Collstrop primært vil blive
bebygget til erhverv, udskiller kommuneplantillægget
den del af ramme 3C14, som ligger øst for jernbanen.
Collstrop får derved en separat ramme (3C16).
Rammeafgrænsningerne ændres for 3C05, 3C09 og
3D10 af hensyn til Stationsområdet (ramme 3C14)
Rammeafgrænsningerne ændres, så ramme 3C14
kommer til at omfatte hele den del af Stationsområdet,
som byudvikles til centerformål.
Der fastsættes ikke en ny bebyggelsesprocent for

3D10, da der ikke planlægges yderligere bebyggelse
inden for rammen.
Præciserede rammer for 3C14, 3C15 og 3C16 for at
muliggøre byudviklingen
De tre områder udlægges fortsat til centerformål med
blandede anvendelser, men prioriteres som følger:
Stationsområdet (3C14): Primært detailhandel, boliger,
offentlige formål og erhverv.
Søndre Havn (3C15): Primært boliger og erhverv.
Collstrop (3C16): Primært erhverv.
Bebyggelsesprocenterne fastsat for de tre områder er
gennemsnitsbebyggelsesprocenter for hvert område i
sin helhed. Det betyder, at bebyggelsesprocenterne for
de enkelte byggegrunde kan blive væsentligt højere
i forbindelse med lokalplanlægningen af områderne,
da grundene i stort omfang påtænkes udstykket som
sokkelgrunde.
Herudover medregnes overdækket parkering ikke i
bebyggelsesprocenten.
3E02 skifter nummer til 3D21 og får anvendelse
som offentligt formål til blandt andet busparkering
og offentlig parkering
For at give mulighed for blandt andet bus- og pendlerparkering udlægges området nord for Collstrop til
offentligt formål. Det betyder, at rammen får nyt navn
og nummer.
Ny ramme 3R09 til kommende strandø
Køge Kommune arbejder for at etablere en strandø
øst for strandengen, som man kender det fra Amager
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Strandpark i København. Kommuneplantillægget forudsætter, at der kan opnås tilladelse fra Kystdirektoratet, og udlægger en ny ramme til en strandø, som får
nummer 3R09. I ramme 3R09 indgår, udover søterritorium, også en sydlig del af ramme 3E03 og de østlige
dele af rammerne 3C15 og 3R08.
Rammeafgrænsningerne ændres for 3E03, 3C15 og
3R08 af hensyn til Strandøen (ramme 3R09)
Der overføres mindre dele af rammerne 3E03, 3C15 og
3R08 til den nye ramme 3R09 (Strandøen).
Den specifikke anvendelse for rammerne 3D08,
3D11, 3D13 og 3D19 ændres, så der bliver mulighed for offentlige parkeringsanlæg
Rammernes anvendelse (offentligt formål) videreføres, men specificeres som muligt parkeringsanlæg for
at tilgodese tilstrækkelig parkering i Køge bymidte og
dermed for at understøtte Parkeringsstrategi for Køge
Bymidte 2012.
I forbindelse med den kommende lokalplanlægning vil
der blive udarbejdet retningslinjer for bebyggelsens
omfang og indpasning i respekt for omgivelserne.
3T04 skifter nummer til 3D22 og får anvendelse
som offentligt formål og offentligt parkeringsanlæg
Rammen udlægges til offentligt formål, specificeret
som parkeringsanlæg for at tilgodese tilstrækkelig
parkering i Køge bymidte og dermed for at understøtte
Parkeringsstrategi for Køge Bymidte 2012.

4.4 Sammenfattende miljøvurdering
Køge Kommune har udarbejdet en miljøvurdering af
Tillæg nr. 7 til Køge Kommuneplan 2009 – 2021, Køge
Bymidte. Miljøvurderingens fokus er de planændringer,
som kommuneplantillægget muliggør.
Kommuneplantillægget tager udgangspunkt i Køge
Kyst’s udviklingsplan for Stationsområdet, Collstropgrunden og Søndre Havn, hvor bæredygtighed er
et væsentligt tema. Udviklingsplanen bygger på en
tværfaglig parallelkonkurrence, hvor de konkurrerende
projekter blandt andet blev vurderet ud fra et bæredygtighedsværktøj udarbejdet af Grontmij. Dermed er
grundlaget, som kommuneplantillæg nr. 7 tager afsæt
i, allerede blevet vurderet og tilrettet efter en række af
de forhold, som en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer bygger på.
I Køge Kommunes arbejdsproces med kommuneplantillæg og miljøvurdering er der sket en vekselvirkning
mellem miljøvurderingen og planen. Således er kommuneplantillægget tilrettet efter afvejninger foretaget i
miljøvurderingen.
For at fastsætte miljøvurderingens indhold blev forslag
til kommuneplantillægget indledningsvis screenet ud
fra en række parametre, og en efterfølgende scoping
afgrænsede miljøvurderingen til at indeholde vurdering af de trafikale forhold, de støjmæssige forhold, de
visuelle forhold, jord- og grundvandsforhold samt de
rekreative interesser.

Miljøvurderingen af støjforhold har medført, at kommuneplantillæggets rammer for Collstropgrunden er
blevet mere restriktive omkring anvendelsen af området til boliger, og miljøvurderingen af de visuelle påvirkninger har medført, at det i rammerne for Søndre
Havn er blevet præciseret, at der i den videre planlægning skal arbejdes med byprofilen mod Køge Bugt.
I den 8 ugers offentlighedsperiode indkom en række
høringssvar, der resulterede i ændring af forslaget
til kommuneplantillægget mht. bl.a. bygningshøjden i stationsområdet og detailhandelsstrukturen.
Det blev vurderet, at ændringerne havde et omfang,
som udløste en forlænget offentlig høring på to uger.
Ændringerne af planforslaget foretaget på baggrund
af høringssvarene er blevet indarbejdet i miljøvurderingen, men har ikke givet anledning til at ændre dens
vurdering af planens påvirkninger af miljøet.
En del af miljøvurderingen er et overvågningsprogram, der tager sigte på at vurdere miljøeffekterne af
realiseringen af kommuneplantillægget i den efterfølgende lokalplan-proces og VVM-proces for de anlæg,
som tillægget muliggør, og som er omfattet af VVMbekendtgørelsen.
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Ombygning af krydset
mellem Københavnsvej
og Lyngvej

5 Trafikanlæg

Figur 11
Kryds langs ringgadestrukturen
ombygges og optimeres. Nye
forbindelser på tværs af jernbanen. Bag Haverne og dele af
Iver Huitfeldtsvej flyttes ud til
jernbanen.
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I Køge Kommuneplan 2009 – 2021 var den niveaufri
krydsning (trafikvej i tunnel) på tværs af jernbanen
planlagt ved Fændediget (punkt ”f”, side 106-107 i
Køge Kommuneplan 2009 - 2021), men her bliver i
stedet tale om en mindre parkeringstunnel på tværs af
jernbanen til de sydlige parkeringsanlæg i Stationsområdet (se afsnit 5.2).
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5.1 Jernbaneoverskæringen nedlægges, og for
bilister etableres i stedet en vejtunnel og en
parkeringstunnel
Jernbaneoverskæringen ved Teaterbygningen nedlægges af hensyn til fremkommelighed og trafiksikkerhed,
og der etableres en trafikvej i form af en vejtunnel
under jernbanen mellem Niels Juelsgade og Værftsvej.
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Det er en ændring i forhold til gældende kommuneplan, at Køges net af trafikveje herved får primær forbindelse på tværs af jernbanen mellem Niels Juelsgade
og Værftsvej.
5.2 Direkte adgang til den eksisterende bymidte fra sydøst
For at sikre en let adgang til den eksisterende bymidte
for besøgende, som kommer fra sydøst, vil der blive
en nedkørsel til de sydlige parkeringsanlæg i Stationsområdet fra Toldbodvej på den anden side af jernbanen. Via parkeringsanlægget vil der blive mulighed for
gennemkørsel til Bag Haverne.
Nedkørslen til parkeringsanlægget udgør ikke en
ændring i forhold til gældende kommuneplan, da den
ikke indgår i byens net af trafikveje eller overodnede
trafikveje.
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5.3 Bag Haverne og den sydlige ende af Ivar
Huitfeldtsvej flyttes ud langs jernbanen
Før byudviklingen starter, vil Ivar Huitfeldtsvej blive
ombygget og den sydlige ende flyttet, så den fremover
vil munde ud mellem Teaterbygningen og jernbanen.
Senere vil også Bag Haverne blive flyttet ud til jernbanen, så hele vejstrækningen kommer til at løbe langs
jernbanens vestside.
Vejstrækningen vil fortsat have status som trafikvej og
fungere som fordelingsvej for bebyggelsen i Stationsområdet samt bebyggelsen øst for Brogade, Nørregade
og Bjerggade.
Flytningen udgør ikke en ændring i forhold til gældende kommuneplan, da trafikvejen med kommuneplantillægget har samme status og i princippet samme
forløb.
5.4 Gennemkørende trafik føres uden om bymidten via ringgadestrukturen
En forudsætning for byudviklingen af de stationsnære
havnearealer er, at ringgadestrukturen omkring bymidten styrkes, så gennemkørende trafik bliver ledt uden
om byen ad Københavnsvej, Ringvejen og Søndre
Viaduktvej.
Derfor vil der blive gennemført ombygninger og signaloptimeringer af krydsene ved:
- Strandvejen og Søndre Viaduktvej
- Søndre Viaduktvej og Ringvejen
- Ringvejen og Blegdammen
- Københavnsvej og Lyngvej

Ingen af de nævnte initiativer langs ringgadestrukturen udgør en ændring i forhold til gældende kommuneplan.

efter planen skabt ved at ombygge den eksisterende
gangtunnel ved Køge Station med ramper mod både
Stationsområdet og mod Collstrop.

5.5 Køge Station får kort afstand mellem bus
og tog og mindst 1.000 cykelparkeringspladser
Køge Station vil i fremtiden kunne tilbyde mere frekvent og hurtigere kollektiv transport som følge af den
kommende jernbane mellem København og Ringsted
over Køge. Derfor vil stationen i forbindelse med byudviklingen blive ombygget, så den bedre kan imødekomme fremtidens behov for hurtige skift mellem tog
og bus.
De fleste buslinjer bliver planlagt som dobbeltradialer,
der passerer Køge Station på enten vest- eller østsiden. På begge sider af stationen vil der være tavler
med dynamisk trafikinformation, som hele tiden viser
vej til den rigtige bus eller det rigtige tog.
Kun busser i rute vil gøre ophold ved stationen, mens
busser, som ikke er i rute, vil parkere nord for Collstrop, hvor der også bliver plads til pendlerparkering
og turistbusser. Herved opnår man korte skifteafstande på Køge Station mellem bus og tog, da man
undgår, at langtidsparkerede busser optager meget
plads.

Ombygningen af Køge Station og optimeringen af den
kollektive transport udgør ikke i sig selv en ændring i
forhold til gældende kommuneplan, men den afføder
en ændring af kommuneplanrammen nord for Collstrop
(tidligere ramme 3E02, fremtidig ramme 3D21). Læs
mere om dette i afsnittet om ændringer af rammer
side 18 og i afsnittet med de reviderede rammer side
32.

Ved ombygningen af Køge Station vil der blive etableret mindst 1.000 cykelparkeringspladser. Pladserne vil
blive etableret centralt i forhold til både busser og tog
og med let adgang til byens stinet på begge sider af
stationen via stationstunnelen. Stationstunnelen bliver
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6 Parkering

6.1 Nye offentlige parkeringspladser
Af de ca. 1.300 parkeringspladser, som i dag ligger inden for byudviklingsområdet (Køge Kyst) udgør pendlerparkeringen ved Køge Station ca. 600 parkeringspladser. De øvrige ca. 700 parkeringspladser vurderes
at blive brugt af besøgende med mål i Køge by.
De 600 parkeringspladser for pendlere vil løbende blive
omplaceret gennem et samarbejde mellem DSB, Køge
Kyst og Køge Kommune, hvor pendlere søges henvist
til pladser ved andre stationer - ikke mindst den fremtidige station i Køge Nord og de nye parkeringspladser
nord for Collstrop.
De 700 parkeringspladser for besøgende med mål i
Køge by vil blive omplaceret til andre bynære arealer
jf. Parkeringsstrategi for Køge Bymidte 2012.

6.2 Parkeringsnormer for Køge Bymidte
For at fremme brugen af bæredygtig transport fastsættes der for Køge Bymidte en lavere minimums-parkeringsnorm for biler, end hvad der gælder for resten
af Køge Kommune, og der fastsættes en minimumsparkeringsnorm for cykler. Herved er det ønsket at
udnytte Køge bymidtes gode betjening af kollektiv
transport og gode muligheder for brug af cykel til alle
hverdagens gøremål. Den nye parkeringsnorm kommer til at gælde for området vist på kortet figur 13.
I forbindelse med den kommende lokalplanlægning vil
der blive stillet krav om plads til opmagasinering af
barnevogne, kørestole, ladcykler med videre.
En lokalplan kan fastlægge, at cykelparkering til butikker på nærmere vilkår kan etableres på vejareal.
Parkeringsnorm for Køge Bymidte:

Herudover vil der i forbindelse med den kommende
bebyggelse inden for byudviklingsområdet blive etableret yderligere ca. 3.600 nye parkeringspladser, som
bliver offentligt tilgængelige. Derved vil det samlede
antal offentligt tilgængelige parkeringspladser stige i
takt med byudviklingen. Du kan læse mere om de nye
parkeringspladser, som bliver etableret inden for Køge
Kyst området i afsnit 6.3.
Byens parkeringsforhold reguleres ikke i kommuneplanen, men med udgangspunkt i Parkeringsstrategi
for Køge Bymidte 2012 og ved særskilte beslutninger
i Køge Byråd. Parkeringsstrategien er sammentænkt
med kommuneplanens parkeringsnormer, vejstruktur
og rammer.

Tæt-lav og etageboliger:

Kontor- og serviceerhverv:

0,75 bil-P pr. bolig
2 cykel-P pr. bolig
1 bil-P pr. 75 m2
0,5 cykel-P pr. arbejdsplads
1 bil-P pr. 40 m2
1 cykel-P pr. 50 m2

Detailhandel:

Dagligvarer over 1.500 m2:
1 bil-P pr. 20 m2
Cykel-P vurderes i hver enkelt tilfælde
Kulturelle og offentlige formål:
	Vurderes i hvert enkelt tilfælde
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Den reviderede norm for parkering til biler i bymidten
og normen for parkering til cykler i bymidten udgør
en ændring i forhold til gældende kommuneplan, der
havde den samme parkeringsnorm for hele kommunen, og som ikke havde en norm for cykelparkering.
Parkeringsnormen beskrevet i gældende kommuneplan (Køge Kommuneplan 2009 – 2021) vil fortsat
gælde for den resterende del af Køge Kommune.
6.3 Fælles parkeringsanlæg på Søndre Havn,
Stationsområdet og Collstrop
Byudviklingen af Køge Kyst arealerne vil være underlagt de reviderede parkeringsnormer for Køge Bymidte
(se afsnit 6.2). Det betyder, at der i forbindelse med
realisering af projektet vil blive etableret ca. 3.600
nye offentligt tilgængelige parkeringspladser. Kommuneplantillægget fastlægger ikke, hvordan parkeringen
skal etableres, men ifølge de aktuelle planer vil den
blive som følger:
• På Stationsområdet bliver parkering primært etableret som kælderparkering under størstedelen af
den nye bebyggelse.
• På Collstrop bliver parkering etableret i ét stort parkeringshus under alle bydelens bygninger, gader og
pladser.
• På Søndre Havn bliver parkeringen primært etableret som halvt nedgravede parkeringsanlæg, hvor
bebyggelsens gårdrum bliver indrettet ovenpå.
Der kommer dog også parkeringshuse og gadeparkering på Søndre Havn og i Stationsområdet.
Figur 12
Ny parkeringsnorm for Køge Bymidte.
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Store dele af den nye bebyggelse i Køge Kyst vil blive
opført på byggegrunde uden mulighed for, at der kan
etableres parkering inden for matriklen. For at bebyggelsen kan opfylde parkeringsnormen, bliver der derfor
opført fælles parkeringsanlæg i de tre områder. Ved
lokalplanlægning bliver der stillet krav om, at parkering skal være etableret før ny bebyggelse kan tages i
brug (jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 11.). Hvis bebyggelsens parkering ligger uden for matriklen, skal det til
stadighed kunne dokumenteres, hvor parkeringen er til
rådighed.

Område i Køge bymidte med ny
parkeringsnorm
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Den konkrete udformning af parkeringen vil blive reguleret i lokalplanlægningen for områderne, og emnet
udgør derfor ikke en ændring i forhold til gældende
kommuneplan.
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7 Stinettet

7.1 Nye forbindelser på tværs af jernbanen for
cykler og gående
Når jernbaneoverskæringen nedlægges, etableres der
for cykler og gående en bred underføring på samme
sted.
Herudover styrkes forbindelsen over jernbanen med
ombygningen af Køge Station, hvor taget på den nye
bygning med stationsfunktionerne bliver en del af en
bred stibro (stationsbro).
For cyklister bliver der med ombygningen af Køge Station også en forbindelse mellem Stationsområdet og
Collstrop via den nuværende fodgængertunnel, der tilbygges ramper på begge sider af jernbanen. Yderligere
vil der med ombygningen blive etableret ca. 1.000
cykelparkeringspladser med en central beliggenhed i
forhold til bus og tog.
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De forbedrede forbindelser på tværs af jernbanen
indgår ikke i Køges overordnede stinet. Derfor udgør
emnet ikke en ændring til hovedstrukturen i gældende
kommuneplan. Dog er det en grundforudsætning i byudviklingsprojektet, at forbindelserne etableres.
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Figur 14
Gågadeområde og sti langs Køge Bugt.
Alle transportstier og rekreative stier i
gældende kommuneplan fastholdes.

Ny stationsbro og cykeltunnel
ved Køge Station

7.2 Nyt stræde med butikker
De fodgængervenlige principper fra Torvet og Nørregade bliver videreført i et nyt ’stræde’ på Stationsområdet. Strædet bliver en ny gågade med butikker, der
er forbundet til Torvet og Nørregade via ’slipperne’ (de
lange åbne gårde). Strædet får moderne arkitektur,
der bygger videre på den eksisterende ’Køge skala’, og
som spiller sammen med Køges historiske bymidte.
Udvidelsen af gågadeområdet vil blive sikret i forbindelse med den kommende lokalplan for Stationsområdet og udgør derfor ikke en ændring i forhold til
gældende kommuneplan.
7.3 Øget trafiksikkerhed ved klapbroen for
cykler og gående
Byomdannelsen på Søndre Havn vil betyde en ændret
trafik ved klapbroen (Carlsensvej), både hvad angår
biler, lastbiler, cykler og gående. Klapbroen har i dag
en trafikmængde på ca. 1.100 køretøjer i årsdøgnstrafik. Det er vurderet, at klapbroen med den planlagte
byomdannelse på Søndre Havn vil få omkring 6.800
køretøjer i årsdøgnstrafik.
På nuværende tidspunkt har klapbroen en relativ stor
trafik af lastbiler til og fra Søndre Havn. Med byomdannelsen vil trafikken ændre karakter og i stedet
komme til at bestå af relativt flere personbiler og bløde
trafikanter. Det er en forudsætning for byomdannelsen
på Søndre Havn, at klapbroen suppleres eller ombygges, så den trafiksikkert kan håndtere den ændrede
trafik. Den konkrete løsning vil blive besluttet i forbin-

delse med den kommende lokalplanlægning for Søndre
Havn.
Klapbroen indgår ikke i Køge Kommunes overordnede vejnet eller stinet. Derfor udgør en ombygning
af klapbroen eller et supplement til klapbroen ikke en
ændring i forhold til gældende kommuneplan.
7.4 Stien på den fremtidige strandø bliver en
del af en fremtidig sti langs kysten
I forbindelse med byudviklingen ansøges Kystdirektoratet om anlæg af en strandø øst for strandengen. Hvis
der opnås godkendelse, vil der i den forbindelse blive
etableret en nord-syd-gående sti på øen, som på sigt
vil blive ført fra strandøen og videre langs havneløbets
sydlige kaj mod Køge centrum.
Den rekreative sti langs Køge bys front mod Køge Bugt
giver bedre adgang til kysten og den bynære natur.
Stien vil samtidig lede de besøgende naturligt udenom
strandengen, så strandengens følsomme naturtyper
skånes.
Den nord-syd-gående sti på strandøen og videre mod
Køge centrum er en delvis konkretisering af den fremtidige rekreative sti langs Køge bys front mod Køge
Bugt. Dette er en uddybning i forhold til gældende
kommuneplan, hvor hele den planlagte sti er anført
som en skitsestreg uden et konkret forløb.
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8 Detailhandel

Nør

8.1 Detailhandelsområdet udvides til det centrale stationsområde
En af de vigtige grunde til byudviklingen i Køge Kyst er
et ønske om at give mulighed for udvikling af detailhandlen i Køge by med butiksenheder, som er større
end dem, der kan indpasses i Køges eksisterende,
bevaringsværdige bymidte.
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Udvidelse af detailhandelsområde
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Fremtidige ankerbutikker
Fremtidige ankerbutikker (udvalgsvarer)
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Det præciseres, at 20.000 m2 af restrummeligheden
skal bruges til at udvide det eksisterende detailhandelsområde til også at omfatte Stationsområdet (se
figur 15).
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I gældende kommuneplan blev den samlede detailhandelsramme for Køge Bymidte (centrum) udvidet med
25.500 m2. Der er indtil nu i planperioden brugt 1.000
m2, og der er derfor en restrummelighed på 24.500
m2.
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Figur 15
Detailhandelområdet udvides til også at
omfatte Stationsområdet. I hver ende af
udvidelsesområdet kan planlægges for en
ankerbutik. Herudover kan der planlægges
for en centralt beliggende ankerbutik for
udvalgsvarer.

men
Toldbodvej

Butikkerne i Stationsområdet må have et bruttoareal
på max. 1.600 m2 pr. enhed, men der kan planlægges
for to større ankerbutikker (nord og syd) samt en ankerbutik med udvalgsvarer centralt på Stationsområdet. Ankerbutikkerne må have et bruttoareal på max.
3.500 m2 pr. enhed med dagligvarer og et bruttoareal
på max. 2.000 m2 pr. enhed med udvalgsvarer (se
afnit 8.2).

De resterende 4.500 m2 af detailhandelsrammens
restrummelighed kan indpassets som mindre butikker
med et bruttoareal på max. 400 m2 pr. enhed på henholdsvis Collstrop, Søndre Havn og i den eksisterende
bymidte.
8.2 Tre nye ankerbutikker
Kommuneplantillægget fastlægger i forhold til gældende kommuneplan, at der i hver ende (nord og syd)
af området for udvidelsen af detailhandelsområdet
(Stationsområdet) kan lokalplanlægges for en ankerbutik samt en ankerbutik for udvalgsvarer centralt på
Stationsområdet. Med ’ankerbutik’ forstås en butik, der
har en størrelse og karakter, som formår at tiltrække
et så stort antal kunder til området, at det vil komme
de omkringliggende mindre butikker til gode. De to
nye ankerbutikker i nord og syd af området skal sammen med den eksisterende ankerbutik i Vestergade
(Kvickly) sikre, at Køge bymidte får et sammenhængende detailhandelsområde med et stabilt kundeflow.
Den nye ankerbutik, som kun må have udvalgsvarer
(vist på figur 15), skal styrke kundeflowet omkring det
centrale detailhandelsområde.

synergi mellem detailhandlen i Køges eksisterende
bymidte og udvidelsesområdet i Stationsområdet.
Den konkrete udformning af strædet og slipper vil
blive udarbejdet i forbindelse med lokalplanlægningen,
og emnet udgør således ikke en ændring i forhold til
gældende kommuneplan.

8.3 Stræde og slipper
Imellem de tre nye ankerbutikker planlægges et nordsyd-gående ’stræde’ (gågadestatus) som supplement
til Køge bymidtes eksisterende gågade (Nørregade).
De øst-vest-gående slipper vil sammen med det nye
stræde og Nørregade danne et system af gågader,
hvor man kan gå rundt uden at skulle tilbage ad
samme vej, hvorfra man kom. Herved bliver der skabt
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9 Kultur og fritid

9.1 Kulturhus
Som en konsekvens af nedlæggelsen af jernbaneoverskæringen og etableringen af underføringen, fjernes Teaterbygningens nyere teatersal, så bygningen kommer til
at fremstå nærmere sit oprindelige arkitektoniske udtryk.
Tilbygningen er byggeteknisk i dårlig stand, og den har
rummeligt og funktionelt svært ved at opfylde ønskerne
fra Køges kulturliv. Derfor har Køge Byråd besluttet,
at der søges etableret et nyt kulturhus i Køge ved den
kommende underføring. En af grundene til netop denne
placering er, at stedet er centralt i forhold til byens funktioner, samt at et kulturhus her kan være med til at gøre
underføringen på tværs af jernbanen mere attraktiv.
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Beliggenhed af kulturinstitutioner udgør ikke en ændring
i forhold til gældende kommuneplan, da kulturinstitutioner principielt kan etableres alle steder, der er udlagt til
offentligt formål eller centerformål. Dette er tilfældet for
alle tre områder i Køge Kyst.
9.2 Strandøen
Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme, hvor der på sigt kan etableres en strandø ud fra
kysten ved strandengen, hvis der kan opnås tilladelse
fra Kystdirektoratet. Strandøen vil betyde mange nye rekreative muligheder for Køges borgere, da man vil kunne
bruge området til vandsport, badning, gå- og løbeture
mv. Stedet bliver et naturligt hjem for de af Køges mange
kultur- og fritidsaktiviteter, som har at gøre med natur,
strand og vand.
Strandøen bliver forbundet til fastlandet med broer i nord
og syd, hvorfra der bliver adgang for cykler og gående og
begrænset adgang for biler.

Illustration er udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten

Figur 16
Nyt kulturhus i Køge ved den kommende underføring. I baggrunden ses den oprindelige del af Teaterbygningen, som
kommer til at fremstå nærmere sit oprindelige arkitektoniske udtryk, da Teaterbygningens nyere teatersal fjernes.
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Den nordlige del af strandøen planlægges etableret,
hvor en del af Søndre Havn ligger i dag. Tanken er,
at koncentrere de nødvendige faciliteter for vandrelaterede fritidsaktiviteter omkring dette område, hvor
store arealer allerede er i byzone med gældende planlægning. Herved kan langt størstedelen af strandøen
(sydlige del) fremstå med et tydeligt naturpræg. Ved
at etablere fritidsaktiviteternes faciliteter ved Søndre
Havn vil også de besøgende blive koncentreret omkring dette område. Herved vil de følsomme naturtyper på Søndre Strandeng blive skånet. Den sydlige og
største del af strandøen får status som landzone, bliver
pålagt strandbeskyttelse og vil bestå af lave klitter og
strand.
Projektet forudsætter en videre dialog med Naturstyrelsen.
En ny kommuneplanramme til en strandø og flere
afledte rammeændringer repræsenterer en ændring i
forhold til gældende kommuneplan. Dette er beskrevet
nærmere i afsnit 4.3.
9.3 Grønt rekreativt område på strandengen
Ved en justering af byzonegrænsen inddrages et mindre areal af den nuværende campingplads ved Søndre
Strand i byomdannelsesområdet for at skabe en ny
byfront mod strandengen og kysten.
Forud for byomdannelsen på Søndre Havn afvikles
campingpladsens nuværende placering på strandengen. Området for den nuværende campingplads er et
kunstigt skabt landskab opfyldt på strandengen, og det
er derfor naturligt at lade den nordlige og vestlige del

indgå i byudviklingsplanerne, mens den resterende del
kan tilbageføres, så strandengen der med udvides.

syd-gående almindinger, der ’trækker’ strandengen ind
i byen.

Fra en ny promenade langs byens fremtidige grænse
til strandengen bliver det muligt at se og opleve naturen og samtidigt at skåne de følsomme naturtyper.

Etableringen af nye rekreative byrum udgør ikke en
ændring til gældende kommuneplan, da rekreative
byrum ikke sikres ved kommuneplanlægning, men via
lokalplanlægning.

Projektet for området ved den nuværende campingplads forudsætter, at Naturstyrelsen tiltræder en ændring af strandbeskyttelseslinjen.
Afgrænsningen af byomdannelsesområdet mod
strandengen og det grønne, rekreative område på
strandengen udgør ikke en ændring til gældende
kommuneplan, men er en konkretisering af gældende
kommuneplan.
9.4 Rekreative byrum i bebyggelsen
I alle tre byudviklingsområder etableres der grønne,
rekreative byrum tiltænkt de lokale beboere. De
grønne byrum bliver et lokalt supplement til de større,
sammenhængende rekreative arealer, som Køge allerede rummer andre steder, og som nu også suppleres
med den nye strandø.
De lokale rekreative arealer får forskellig karakter i
henholdsvis Stationsområdet, på Collstrop og på Søndre Havn. I Stationsområdet etableres forskellige
byrum og pladser langs det nye stræde. Herudover
kommer der på Stationsområdet en række offentlige
og private taghaver oven på butikkerne. Der vil ligeledes på Collstrop blive tale om offentlige pladser og
taghaver, mens der på Søndre Havn anlægges nord-
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Rammer

Illustration er udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten
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Reviderede rammer

Figur 17
Reviderede rammer som følge af
kommuneplantillæg nr. 7 til Køge
Kommuneplan 2009 - 2021.
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3R08
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B - Boligområde
BE - Blandet bolig og erhverv
C - Centerområde
D - Offentlige formål
E - Erhvervsområde
R - Rekreativt område
Område, der overføres til byzone

500 Meter

Område med revideret P-norm
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Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

3B09

Emilievej

Boligområde

Bestemmelser videreføres.

3B10

Tordenskjoldsgade

Boligområde

3B13

Norske Løve

Boligområde

3B14

Accisevej

Boligområde

3B15

Bjerggade

Boligområde

3B16

Nicolaikvarteret

Boligområde

3B17

Alexandrastiftelsen, Rebslagergade

Boligområde

3B19

Åkarrèen syd

Boligområde

3BE01

Dommergården

Blandet bolig og
erhverv

3BE02

Blegdammen og
Jernstøbervænget

Blandet bolig og
erhverv

3BE03

Søndre Alle

Blandet bolig og
erhverv

B%

Etager Højde

Bemærkninger
Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for hele rammen eller dele af
rammen. Det konkrete område, som normen gælder for, er vist på figur 13, side 24.
Generelt:
Øvrige bestemmelser videreføres.

Bestemmelser videreføres.

Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for dele af rammen. Det konkrete område, som normen gælder for, er vist på figur 13, side 24.
Generelt:
Etablering af parkering i konstruktion forudsætter en konkretisering gennem et
kommuneplantillæg.
Øvrige bestemmelser videreføres.
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Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

3BE04

Bag Haverne

Blandet bolig og
erhverv

Bestemmelser videreføres.

3C02

Nørregade,
Brochmannsvej

Centerområde

3C03

Nørregade, Tordenskjoldsgade

Centerområde

3C04

Nørregade, Tøxensvej

Centerområde

3C05

Nørregade, Jern- Centerområde
banegade

B%

Etager Højde

Bemærkninger
Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for hele rammen eller dele af
rammen. Det konkrete område, som normen gælder for, er vist på figur 13, side 24.
Generelt:
Øvrige bestemmelser videreføres.

Bestemmelser videreføres.

Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for hele rammen.
Generelt:
Etablering af parkering i konstruktion forudsætter en konkretisering gennem et
kommuneplantillæg.
Øvrige bestemmelser videreføres.
(Rammens afgrænsning ændres)

3C06

Nørregade,
Torvet

Centerområde

3C07

Vestergade nord

Centerområde

3C08

Åkarréen

Centerområde

3C09

Brogade øst

Centerområde

Bestemmelser videreføres.

Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for hele rammen.
Generelt:
Øvrige bestemmelser videreføres.

Bestemmelser videreføres.

Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for hele rammen.
Generelt:
Øvrige bestemmelser videreføres.
(Rammens afgrænsning ændres)
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Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

3C10

Kvickly

Centerområde

Bestemmelser videreføres.

B%

Etager Højde

Bemærkninger
Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for hele rammen.
Generelt:
Etablering af parkering i konstruktion forudsætter en konkretisering gennem et
kommuneplantillæg.
Øvrige bestemmelser videreføres.

3C11

Torvet 19

Centerområde

Bestemmelser videreføres.

Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for hele rammen.
Generelt:
Øvrige bestemmelser videreføres.

3C12

Blegdammen

Centerområde

Bestemmelser videreføres.

Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for hele rammen.
Generelt:
Etablering af parkering i konstruktion forudsætter en konkretisering gennem et
kommuneplantillæg.
Øvrige bestemmelser videreføres.

3C13

Inderhavnen

Centerområde

Bestemmelser videreføres.

Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for hele rammen.
Generelt:
Øvrige bestemmelser videreføres.
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Nr.

Navn

Anvendelse

3C14

Stationsområdet Centerområde

Specifik anvendelse

B%

Bycenter
130
Blandede byfunktioner: Detailhandel, administration service, boliger,
kulturelle og offentlige formål

Etager Højde

Bemærkninger

3,5

Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for dele af rammen. Det konkrete område, som normen gælder for, er vist på figur 13, side 24.

12
(15,5)

Generelt:
Bebyggelsen skal understrege områdets øst-vest-gående bebyggelsesstruktur. I
stueetagen skal bebyggelsen have butikker ud mod et nord-syd-gående gadeforløb,
som kun sekundært er for kørende trafik.
Den maksimale bygningshøjde for området er 12 m. Der kan dog gives tilladelse til
bygningshøjder op til 15,5 m, hvor bygningens arkitektur og funktioner er afhængige af en større højde, og hvor den ekstra højde kan indpasses i området.
Bebyggelsesprocenten er angivet som et gennemsnit for rammen som helhed, og
overdækket parkering er ikke medregnet.
Detailhandel:
Området har en detailhandelsramme på 20.000 m2.
Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må max. være 1.600 m2 med undtagelse
af tre ankerbutikker på max. 3.500 m2 for dagligvarebutikker og max. 2.000 m2 for
udvalgsvarebutikker. Der må kun planlægges for én ankerbutik nord for stationen og
én ankerbutik syd for underføringen samt én ankerbutik med udvalgsvarer centralt
på Stationsområdet.
(Rammens afgrænsning ændres og ramme 3C16 udskilles)
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Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

3C15

Søndre Havn

Byomdannelses- Bycenter
område
Blandede byfunktioner: Detailhandel, administration, service, boliger, kulturelle og offentlige formål

B%

Etager Højde

Bemærkninger

155

7

Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for hele rammen.

24,5

Generelt:
Området skal overvejende anvendes til boliger og erhverv, men også til offentlige
formål.
Bebyggelsesstrukturen skal have karakter af karreer. Områdets nord-syd-gående
byrum skal have en grøn karakter primært for cykler og gående. Områdets øst-vestgående byrum skal være gaderum for både biler, cykler og gående.
I forbindelse med kommende lokalplanlægning skal der arbejdes med bevaring af
områdets industrielle spor og byens byprofil mod Køge Bugt.
Den del af Søndre Havn, omkring hvor campingpladsen ligger i dag, vil ved lokalplanlægning blive overført til byzone.
Bebyggelsesprocenten er angivet som et gennemsnit for rammen som helhed, og
overdækket parkering er ikke medregnet.
Detailhandel:
Området deler en samlet detailhandelsramme på 4.500 m2 med Collstrop og det
eksisterende detailhandelsesområde (se figur 15, side 27). Bruttoetagearealet for de
enkelte butikker må max. være 400 m2.
(Rammens afgrænsning ændres)
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Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

B%

3C16

Collstrop

Centerområde

Bycenter
180
Blandede byfunktioner: Detailhandel, administration service, boliger,
kulturelle og offentlige formål

Etager Højde

Bemærkninger

7 (5)

Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for dele af rammen. Det konkrete område, som normen gælder for, er vist på figur 13, side 24.

24,5

Generelt:
Der må kun bygges op til 7 etager, hvoraf højest 5 etager må ligge over det fremtidige offentlige byrum.
Der kan indpasses enkelte boliger, hvis og hvor Miljøstyrelsens fastlagte grænser
eller vejledende grænseværdier for støj kan overholdes beregnet i forhold til de omkringliggende virksomheder. Ligeledes skal der ved evt. indpasning af boliger tages
højde for andre miljøpåvirkninger fra de omkringliggende virksomheder.
Bebyggelsesprocenten er angivet som et gennemsnit for rammen som helhed, og
overdækket parkering er ikke medregnet.
Detailhandel:
Området deler en samlet detailhandelsramme på 4.500 m2 med Søndre Havn og det
eksisterende detailhandelsesområde (se figur 15, side 27). Bruttoetagearealet for de
enkelte butikker må max. være 400 m2.
(Udskilles fra 3C14)

3D06

Sct. Nicolaj
Skole

Offentlige formål Bestemmelser videreføres

Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for hele rammen.
Generelt:
Øvrige bestemmelser videreføres.

3D08

Handelsskolen

Offentlige formål Offentligt parkeringsanlæg

3D09

Kirke, Skitseam- Offentlige formål Bestemmelser videreføres
ling, Bibliotek

12,5

Generelt:
Der skal i forbindelse med lokalplanlægningen for parkeringsanlæg udarbejdes retningslinjer for bebyggelsens omfang og indpasning i respekt for omgivelserne.
Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for hele rammen.
Generelt:
Øvrige bestemmelser videreføres.
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Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

3D10

Køge Rådhus,
Museet og Stationen

Offentlige formål Bestemmelser videreføres.

B%

Etager Højde

Bemærkninger

2,5

Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for hele rammen.

12,5

Generelt:
Øvrige bestemmelser videreføres.
(Rammens afgrænsning ændres)

3D11

Posthuset

Offentlige formål Offentligt parkeringsanlæg

12,5

Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for dele af rammen. Det konkrete område, som normen gælder for, er vist på figur 13, side 24.
Generelt:
Der skal i forbindelse med lokalplanlægningen for parkeringsanlæg udarbejdes retningslinjer for bebyggelsens omfang og indpasning i respekt for omgivelserne.

3D13

Politigården

Offentlige formål Administration
Offentlige formål som administration, service, institutioner og
lignende formål samt offentlig
parkering.

3D19

Krematoriet og
Adventskirken

Offentlige formål Kirker og kirkegårde
Offentlige formål som kirke, kirkegårde og lignende formål samt
offentlig parkering.

3D21

Parkering ved
Værftsvej

Offentlige formål Offentlig parkering, parkering for
busser, trailere og andre større
køretøjer samt lignende formål.

3D22

Vandværket

12,5

Generelt:
Der skal i forbindelse med lokalplanlægningen for parkeringsanlæg udarbejdes retningslinjer for bebyggelsens omfang og indpasning i respekt for omgivelserne.

Generelt:
Der skal i forbindelse med lokalplanlægningen for parkeringsanlæg udarbejdes retningslinjer for bebyggelsens omfang og indpasning i respekt for omgivelserne.
50

3

12

Generelt:
Der kan evt. indpasses værksteds- og lagervirksomheder.
(Erstatter ramme 3E02)

Offentlige formål Offentligt parkeringsanlæg

12,5

Generelt:
Der skal i forbindelse med lokalplanlægningen for parkeringsanlæg udarbejdes retningslinjer for bebyggelsens omfang og indpasning i respekt for omgivelserne.
(Erstatter ramme 3T04)

3E03

Nordre Havn

Erhvervsområde

Bestemmelser videreføres

Bestemmelser videreføres.
(Rammens afgrænsning ændres)
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Nr.

Navn

Anvendelse

Specifik anvendelse

3E04

Åbassinet

Erhvervsområde

Bestemmelser videreføres

B%

Etager Højde

Bemærkninger
Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for hele rammen.
Generelt:
Øvrige bestemmelser videreføres.

3R08

3R09

Søndre Strand

Strandøen

Rekreativt område

Bestemmelser videreføres

Rekreativt område

Rekreativt område
Rekreative formål, offentlige formål
eller fritidsformål så som restaurant, kiosk, klubfaciliteter, grønt
område, strand, sportsfaciliteter.
Herudover kan der etableres tekniske anlæg i tilknytning til havnen

Bestemmelser videreføres
(Rammens afgrænsning ændres)
1,5

8,5

Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte (side 23) gælder for dele af rammen. Det konkrete område, som normen gælder for, er vist på figur 13, side 24.
Generelt:
Etablering af strandøen forudsætter tilladelse fra Kystdirektoratet.
Den del af strandøen, som kommer til at ligge nærmest, hvor den østlige del af
Søndre Havn ligger i dag, vil få byzone status. Den resterede del af strandøen (den
sydlige del af strandøen) vil få status som landzone og vil blive pålagt strandbeskyttelse.
Faciliteter for maritime klubber og andre fritidsfaciliteter relateret til havnen, stranden og havet samt tekniske anlæg i tilknytning til havnen kan indpasses i området.
Der kan lokalplanlægges (i byzone) for max én restaurant (bordservering) i tilknytning til en badeanstalt eller lignende (offentlige formål).
(Oprettes primært på søterritorium)
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1.8 Grøn struktur

Køge Kommune
Rådhuset
Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 67 67
www.koege.dk
tmf@koege.dk
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