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Redegørelse
Lokalplan 1044
Ølsemagle Landsby
Lokalplanens formål og baggrund
Udviklingen omkring Køge Nord med ny station og bydel, Scandinavisk Transportcenter, samt Campus Køge betyder, at landsbyen
Ølsemagle i løbet af de næste år vil blive omkranset af en massiv byudvikling. For at sikre nogle bærende kvaliteter i landsbyen
ønsker byrådet, at foregribe uplanlagt omdannelse af Ølsemagle
Landsby og give mulighed for nye boliger og indretning af kontorerhverv i landsbyen.
Ølsemagle er allerede omfattet af bevarende lokalplan 2-27 som
udlægger området til blandet bolig og erhverv og jordbrugsformål
i landzone.
Som konsekvens af udviklingen af Køge Nord herunder etablering
af en ny station med forbindelse til København samt Fyn og Jylland og til S-togsnettet, vil Ølsemagle Landsby få en ny rolle som
bolig- og erhvervsområde tæt på Køge Nord Station.
Formålet med at udarbejde en ny lokalplan for landsbyen er at
overføre lokalplanområdet til byzone og give mulighed for boligudvikling, samtidig med at der i de eksisterende ejendomme gives
mulighed for yderligere anvendelser i forhold til situationen i dag.
Masterplan for Køge Nord.

Rekreativt område/jordbrug
Fremtidig byzone
Centerområde
Erhverv
Rekreativt område
132 kV luftledning

Kortet viser rammerne for byudviklingsområdet, Køge Nord.
Byrådet har desuden vedtaget en masterplan for Køge Nord, som skal være
udgangspunkt for den kommende udbygning af det nye byområde.
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Ølsemagle Landsby er opført omkring Snogebækken. Ådalen er stadig let aflæselig på et skyggekort.
Landsbyens gårde ligger højt i terrænet på ådalens sider.

© Geodatastyrelsen
Ortofoto fra COWI

COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO®land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din instutuion har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil
kunne retsforfølges.

Eksisterende og planlagte forhold
Lokalplanområdet er på ca. 15,5 ha og omfatter Ølsemagle Landsby.
Området ligger i den nordøstlige del af Køge Kommune umiddelbart vest for Køge Bugt Motorvejen, S-banen og den nye jernbane
mellem København og Ringsted. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af et skovområde, som afskærmer området fra Lille Sydbanen og Skandinavisk Transport Center.
Mod nord og øst afgrænses lokalplanområdet i dag af åbne marker
og skov. Med tiden vil arealerne mod nord og øst udvikles til henholdsvis udvidelse af transportcentret og byggeri i forbindelse med
byudviklingen omkring Køge Nord Station.
Ølsemagle Landsby er belastet af støj fra motorvejen. På sigt vil
støjen aftage i takt med byudviklingen omkring Køge Nord Station.
Her er det planen, at bygge tæt og højt omkring stationen, hvilket
blandt andet vil støjsikre de bagvedliggende arealer, som derefter
vil kunne anvendes til boligformål. Disse nye boligområder skal
udformes tættest omkring stationen og gennem gradvis lavere bebyggelse skabe forbindelse til Ølsemagle Landsby.
Ølsemagle Landsby
Ølsemagle er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø i
Kommuneplan 2013 og er en velbevaret forteby (en landsby opført omkring et centralt fællesområde) med stjerne-blokudskiftede
jorder. Landsbyen er stor og med velbevarede spor både fra før og
efter udskiftningen i slutningen af 1700-tallet.
Kultursporene udgøres af kirke, de gamle vejforløb og huse, ledvogterhus (ledvogterhuset er det sidste hus mod vest inden jernbanesporerne ved Lille Syd), gårdenes placering omkring forten
samt de tomme gårdtofter, som fortæller om udflytningen af 20
gårde.
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Ølsemagle Sogn, ca. 100 år efter udskiftningen i slutningen af 1700-tallet.

Midt i landsbyen ligger Ølsemagle Kirke, som udgør et vigtigt orienteringspunkt i landskabet. Over for kirken er husene trukket ud
til vejen, hvilket giver oplevelsen af et centrum i landsbyen.
Bygningsmassen udgøres af tre- og firlængede gårde, fritliggende
huse og nyere landbrugsbygninger med i alt ca. 26 husstande.
Landsbyens gårde ligger trukket tilbage fra Ølsemagle Kirkevej på
ådalens sider. De gamle gårde fortæller historien om byen som
landbrugslandsby og er vigtige for hele byens struktur. Ingen af
gårdene bruges i dag til landbrug, og udlængerne står derfor tildels og forfalder. Samtidig er de landbrugsarealer som før hørte til
gårdene anvendt til andre formål. Enkelte bygninger er nedrevet
og andre er nyopført eller ombygget.

Ølsemagle før udskiftningen, ca.
1780. Gårdene lå tæt som perler på
en snor.

Til gårdene hører relativt store ubebyggede haveanlæg. Haverne
stammer fra udskiftningen, hvor omkring halvdelen af landsbyens
gårde flyttede ud fra landsbykernen. De ubebyggede haver giver
fine kig til gårdene og synliggør terrænets stigning omkring Ølsemagle Kirkevej.
Landsbyens bebyggelsesmønster ses tydeligt i den østlige del af
landsbyen, hvor de gamle gårde er bevaret. I den vestlige del af
landsbyen udgøres bebyggelsen af nyere landbrugsbygninger og
enkelte fritliggende huse.
Landsbyens fritliggende huse er hovedsageligt placeret i to enklaver; omkring Ølsemagle Kirke samt mod øst. Husene består af enkelte velbevarede huse samt en del kraftigt ombyggede eller nye
huse.
Husformer og materialer
Landsbyens oprindelige bebyggelse er typisk opført med smal husdybde, lav facadehøjde og symmetrisk sadeltag med høj rejsning.

Ølsemagle efter udskiftningen, ca.
1805.
Bebyggelsen ligger nu mere spredt.

Bygningerne er opført i blank eller pudset teglmur med tage i tegl
og pande- eller bølgeplader. Bygningerne er typisk enkle uden
fremtrædende detaljer.
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Markant trærække i den østlige del af lokalplanområdet, samt en
af et de store åbne arealer, som har rummet endnu en gård før
udflytningen.

Ølsemagle Kirkevej
Ølsemagle Kirkevej er kendetegnet ved et uformelt og landligt vejprofil uden fortov og kantsten. Vejen er udformet med græsrabatter i begge sider af kørebanen.
Beplantning
Landsbyens beplantning består af lægivende hegn, alléer ved
indkørsler til gårdene samt prydtræer i haverne. Nord og syd for
landsbyen findes to nyere skovområder.
Skovområderne og landsbyens mange gamle træer og hegn indrammer bebyggelsen og styrker oplevelsen af landsbyen som frodig og sammenhængende.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at de gamle gårde kan anvendes
både til beboelse og til kontorerhverv. Derudover giver lokalplanen
mulighed for byudvikling af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.
Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres som
længehuse evt. med påbygget vinkel.
Lokalplanen fastsætter endvidere bestemmelser for udformning af
bebyggelsen og for facade- og tagmaterialer og placering af tekniske anlæg.
På baggrund af indsigelser indkommet i den offentlige høringperiode har Byrådet besluttet, at bestemmelser omkring bevaring af
bygninger skal udelades i lokalplanen.
Veje og stier
Lokalplanen fastholder Ølsemagle Kirkevejs profil uden fortov og
kanter med græsrabatter på begge sider af kørebanen. Lokalplanen giver dog mulighed for etablering af en gangsti i rabatten på
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den ene side af kørebanen, da mulighederne indeholdt i lokalplanen kan medføre flere fodgængere, herunder skolebørn.
Støj
Lokalplanen stiller krav om støjisolering af nye boliger og fastsætter en grænse for trafikstøj på udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til boligerne, således at Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdi er overholdt.
Lokalplanen udlægger areal til etablering af en støjvold langs Lille
Syd-banen i den vestlige del af lokalplanområdet.
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Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Fingerplanen
Lokalplanområdet indgår som en del af det ydre storbyområde,
landområdet. I følge Fingerplanen § 9 kan der i den kommunale
planlægning udlægges ny byzone i det afgrænsede landområde,
under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur
og til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening.
Ølsemagle landsby ligger mindre end en km fra den kommende
Køge Nord Station og dermed med nem adgang til kollektiv trafikbetjening. Ligeledes er Ølsemagle landsby omkranset af byzone på
grund af udvidelsen af Scandinavisk Transportcenter.
Køge Kommuneplan 2013
Den del af lokalplanområdet som ikke hidtil har været omfattet af
lokalplan, ligger i kommuneplanens landzoneområde. Den øvrige
del, som er omfattet af gældende lokalplan 2-27, er omfattet af
rammeområde 13BE09 i Kommuneplan 2013, som udlægger området til blandet bolig og erhverv, særligt jordbrugsformål og andet
erhverv med tilknytning til landbruget. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30, og der må bygges i 1,5 etage og i højst 8,5 meter.
I Kommuneplan 2013 er landsbyen udpeget som værdifuldt kulturmiljø og kulturhistorisk bevaringsområde. Ølsemagle Landsby
er desuden udpeget som en særlig landsby med kulturhistoriske
værdier. Kommuneplanen indeholder derfor retningslinjer som
skal sikre bevaring af by- og bygningsværdier. Butikker, servicevirksomheder, offentlige institutioner og fællesanlæg kan tillades
indpasset i området, og mindre erhvervsvirksomheder må indrettes i overflødiggjorte landbrugsbygninger, såfremt det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne. Området skal fortsat have
status af landzone.
Lokalplan 1044 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens
rammeafgrænsning og anvendelse, og der er derfor udarbejdet
forslag til kommuneplantillæg nr. 15, som udvider afgrænsningen
af den gældende kommuneplanramme, således at rammen dækker
hele lokalplan 1044 og giver mulighed for kontorvirksomhed, samt
en bebyggelsesprocent på hhv. 40 % for tæt-lav bebyggelse og 30
% for åben-lav bebyggelse. Samtidig foretages tilrettelse af rammeområde 1R02 og der gives mulighed for at overføre lokalplanområdet til byzone.
I takt med udviklingen i området, med den nye Køge Nord Station
og erhvervsområdet ved Skandinavisk Transportcenter, har der
været et politisk ønske om, at give større mulighed for bebyggelse
af nye boliger i Ølsemagle Landsby.
Lokalplan 2-27 for Ølsemagle Landsby
En del af lokalplanområdet er omfattet af den bevarende lokalplan
2-27 for Ølsemagle Landsby, som udlægger området til blandet
bolig og erhverv, offentligt formål (Ølsemagle Kirke og Kirkegård)
og jordbrugsformål.
Lokalplanens formål er at bevare det eksisterende landsbymiljø,
samt at fastholde Ølsemagle Landsby i landzone.
Lokalplanen fastsætter desuden bevaringsbestemmelser for al
landsbyens bebyggelse (med undtagelse af driftsbygninger uden
bevaringsværdi). Lokalplan 2-27 aflyses i sin helhed ved endelig
vedtagelse af lokalplan 1044.
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Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i landzone, men overføres ved endelig
vedtagelse af lokalplan 1044 til byzone.
Overførslen er en konsekvens af den byudvikling som foregår omkring Ølsemagle Landsby, som betyder, at landsbyen er indlemmet
i realiseret eller planlagt bymæssig bebyggelse samt af de fortætningsmuligheder lokalplanen indeholder.
Støj
Jf. planlovens § 15 a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede
arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser
om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., jf. § 15, stk.
2, nr. 12, 18 og 21, kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.
Lokalplanområdet er belastet med trafikstøj op til Lden 65 dB i den
østlige del. Den vestlige del er støjbelastet op til 58dB (A) L den,
hvilket svarer til Miljøstyrelsens vejledende maksimale grænseværdig for støj fra veje.
Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 om støj fra veje må det udendørs støjniveau for boliger ikke overstige Lden 58 dB. Jf. vejledningens afsnit 2.2.2 kan der dog i særlige situationer planlægges for
nye støjisolerede boliger, såfremt det sikres at:
• Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar
tilknytning til boligerne har et støjniveau lavere end 58 dB. Det
samme gælder områder i nærheden af boligen, der overvejende
anvendes til færdsel til fods (f.eks. gangstier)
• Udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau
på højest 46 dB indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer (f.eks. med en særlig afskærmning udenfor vinduet, eller
særligt isolerende konstruktioner)
• Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod støjkilder.
Herudover skal Bygningsregelmentets krav om, at det indendørs
støjniveau i nye boliger med lukkede vinduer ikke må overstige
Lden 33 dB, hvis det udendørs støjniveau på facaden overstiger
Lden 58 dB, være overholdt.
Jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen om støj og vibrationer fra jernbaner, gælder det, at der skal opretholdes en mindsteafstand på
25 m fra spormidte til boligbebyggelse.
Lokalplanens påvirkning af kystlandskabet
Lokalplanområdet ligger ca. 3 km fra kysten. Da arealerne mellem
lokalplanområdet og kysten udgøres af bebyggede områder samt
store infrastrukturanlæg, og da lokalplanen kun giver mulighed for
ny bebyggelse i op til 8,5 m højde, er det Køge Kommunes vurdering, at byggemulighederne indeholdt i denne lokalplan ikke vil
påvirke kystlandskabet.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning
Trafik
Der er vejadgang til lokalplanområdet ad Ølsemagle Kirkevej. Ølsemagle Kirkevej er forbundet med Egedesvej via den ny anlagte
vej Nordstjernen.
Vandforsyningsplan
Lokalplanområdet forsynes med vand fra Lille Skensved Vandværk
Drikkevandsinteresser
Den vestlige del af lokalplanområdet ligger indenfor følsomt indvindingsområde (FI) Resten af lokalplanområdet ligger i et område
med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Lokalplanen fastsætter bestemmelse om, at der ikke må anvendes
zink, bly eller kobber til tage, facader, tagrender og rør for at sikre
at drikkevandet ikke forurenes af tungmetaller.
Spildevandsplan
Området er spildevandskloakeret.
En del af lokalplanområdet ligger indenfor følsomt indvindingsområde (FI) Udenfor FI-området nedsives regnvand på egen grund.
Indenfor FI-området fastsætter spildevandsplanen en vejledende
afledningskoefficient på 0,25. Det betyder, at hvis der befæstes og
afledes regnvand fra mere end 25% af arealet, skal dette forsinkes
på den enkelte grund. Det anbefales, at vandet tilbageholdes terrænnært ved at byggemodne med lommer i terrænet, der ligger
lavt i forhold til bebyggelsen.
Varmeforsyning
Lokalplanområdet er planlagt forsynet med kollektiv opvarmning
(fjernvarme).
Kloak
Kommunen opfordrer til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer, hvis det geoteknisk er muligt og
kan ske uden ulempe for naboer.
Grundejerforeninger
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre, at der etableres grundejerforening med medlemskab for nye bebyggelse inden for lokalplanområdet.
Boligpolitik
Lokalplanen understøtter Køge Kommunes boligpolitik ved at
tilstræbe en varieret boligsammensætning mht. ejerforhold, boligstørrelser, beliggenhed og boligtyper, således at byens attraktion
som tilflytningskommune styrkes.
Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Museumsloven
Museum Sydøstdanmark har udført arkivalsk kontrol af lokalplanområdet jf. museumslovens § 23.
Ølsemagle Landsby er opstået i 1100-tallet, og områderne omkring landsbyen er rige på arkæologi. Der er bl.a. fundet mønter
og keramik samt udgravet bopladser fra oldtid og middelalder.
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Museum Sydøstdanmark har tidligere foretaget en arkæologisk
udgravning nord for Ølsemagle Kirkevej på matr. nr. 4n Ølsemagle
By, Ølsemagle. Udgravningen resulterede i fund af væsentlige fortidsminder i form af stolpebyggede huse, fundførende gruber fra
flere forhistoriske perioder, grøftsystemer og rester af gulvlag fra
middelalderen samt kulturlag med 1200-tals østersøkeramik.
Ølsemagle Landsby har tidligere haft en stor udstrækning, og gårdene har ligget tæt. Det betyder, at arealer indenfor lokalplanområdet, som i dag er ubebyggede, kan have været bebyggede.
Forud for grave- og anlægsarbejde indenfor lokalplanområdet skal
Museum Sydøstdanmark kontaktes med henblik på en vurdering af
risikoen for at støde på skjulte fortidsminder, der er beskyttet af
museumsloven.
Der findes diger indenfor lokalplanområdet, som er beskyttet efter
museumslovens § 29a. Ændring i tilstanden af digerne kræver en
dispensation fra lokalplanen med udtalelse fra Museum Sydøstdanmark.
I forbindelse med eventuelle gennembrud af beskyttede jorddiger,
bør der være en arkæolog til stede, således at konstruktionsdetaljer og evt. anlæg kan registreres.
Naturbeskyttelsesloven
Snogebækken løber gennem lokalplanområdet. Dele af vandløbet
er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvorfor det kræver en
tilladelse at ændre vandløbet.
Den del af vandløbet, som løber gennem lokalplanområdet er rørlagt.
For alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha gælder en skovbyggelinje på 300 m
jf. naturbeskyttelsesloven. Der må ikke opføres bebyggelse indenfor skovbyggelinjen.
Der findes offentlig skov på ejendommene syd for lokalplanområdet. Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet kræver derfor en
dispensation fra skovbyggelinjen. Køge Kommune træffer beslutning om dispensation fra skovbyggelinjen. Naturstyrelsen træffer
beslutning om ophævelse af skovbyggelinjer.
Da der allerede er opført bebyggelse indenfor skovbyggelinjen, er
det Køge Kommunes vurdering, at der kan gives dispensation fra
skovbyggelinjen.
For at forhindre at der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirker eller hindrer, at kirker er synlige i landskabet, er
det inden for 300 meter fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse,
som er over 8,5 meter højt.
Ølsemagle Kirke og dermed stort set hele lokalplanområdet er omfattet af bestemmelsen. Lokalplanen stiller krav om en max. bygningshøjde på 8,5 m således, at naturbeskyttelseslovens bestemmelse om kirkebyggelinjer er overholdt.
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Der gælder desuden en Exner fredning omkring kirken. Indenfor
fredningen må der ikke opføres bebyggelse af nogen art.
Lokalplanens forhold til Habitatdirektiv
Jf. habitatbekendtgørelsen skal der i forbindelse med en lokalplan
foretages vurdering af, om lokalplanen i sig selv, eller i forbindelse
med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
De nærmeste Natura 2000-områder omfatter Ølsemagle Strand og
Staunings Ø, der ligger omkring 2 km væk, og Køge Å, der ligger
omkring 4 km væk. Det vurderes ikke, at mulighederne indeholdt
i lokalplanen vil medføre en påvirkning udover på lokale forhold.
Påvirkning af recipienter med forbindelse til habitatområde Ølsemagle Strand og Staunings Ø ændres ikke med lokalplanen.
Jf. habitatbekendtgørelsen må der ikke gives tilladelse til et projekt, som kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder
for dyrearter i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter i habitatdirektivets bilag IV.
Der er ikke kendte forekomster af bilag IV-arter indenfor lokalplanområdet. Der kan dog være levesteder for flagermus i ældre
bebyggelse eller hule træer. Det forventes ikke, at lokalplanen vil
være til skade for flagermus.
Umiddelbart udenfor lokalplanområdets vestligste afgrænsning ligger et vandhul, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Der er ikke kendskab til bilag IV-arter i dette vandhul, og vandhullet forventes i øvrigt ikke at blive påvirket af de muligheder, som
er indeholdt i lokalplanen.
Jordforureningsloven
Der er konstateret jordforurening på vidensniveau 1 på matr. nr.
11f Ølsemagle By, Ølsemagle.
Lokalplanområdet vil ved overførsel til byzone blive omfattet af
områdeklassificering efter jordforureningsloven. Det betyder, at
jord indenfor lokalplanområdet som udgangspunkt anses for at
være lettere forurenet. Bortskaffelse af jord fra ejendomme indenfor lokalplanområdet skal ske i henhold til til Bekendtgørelse om
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.
Køge Kommunes politikker og strategier
Agenda 21
Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme en bæredygtig udvikling med fokus på værdier inden for sociale og kulturelle, økonomiske samt miljømæssige forhold. Lokalplanen understøtter:
Lokalplanen bidrager til opfyldelse af en række mål for bæredygtighed, f.eks. ved at give mulighed for ny anvendelse og fortætning med nye boliger indenfor fremtidige stationsnære områder.
Miljøvurdering
Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 15 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. På denne
baggrund er der foretaget en screening efter lovens § 3 stk. 1,
punkt 1 (bilag 4) med det formål at afgøre, i hvilket omfang planerne forudsætter gennemførelse af en miljøvurdering.
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Byrådet har besluttet, at en miljøvurdering af planerne ikke er påkrævet, da disse efter kommunens vurdering ikke danner grundlag
for anlæg, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.
Området er støjbelastet (Lden 58 dB - Lden 65 dB) og lokalplanen
fastsætter bestemmelser som sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser for trafikstøj kan overholdes.
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Køge Kommuneplan 2013
Forslag til tillæg nr. 15

Ved vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 udvides rammeområde 13BE09 og der foretages tilrettelse af rammeområde 1R02,
som vist på nedenstående kort. Samtidig ændres bestemmelserne
for rammeområde 13BE09 til at omfatte bolig og kontorformål.
Efter endelig vedtagelse af tillæg nr. 15 gælder nedenstående bestemmelser for rammeområde 13BE09:
Nye bestemmelser
Navn:		
Anvendelse:
Specifik anvendelse:
B%:			
Højde:
Bemærkninger:

for Kommuneplanramme 13BE09
Ølsemagle
Blandet bolig og erhverv
Landsbyområde. Boligformål og mindre
kontorvirksomhed.
30 % for åben-lav bebyggelse
40 % for tæt-lav bebyggelse
8,5 m
Landsbyen er udpeget som bevaringsområde. En lokalplan skal fastsætte bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier.
Butikker, servicevirksomheder, offentlige institutioner og fællesanlæg kan tillades indpasset i området.
Ved lokalplanlægning skal området overføres til byzone.

Vedtagelser
Køge Byråd vedtog den 24. januar 2017 at sende forslag til lokalplan 1044 og forslag til kommuneplantillæg nr. 15 i offentlig høring
fra 30. januar 2017 til den 27. marts 2017.
Retsvirkninger
Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i
kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkninger betyder, at Køge Byråd kan modsætte sig udstykning og
bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

1C02

1B04

13BE09

2E01

1B05

1R02
2R03

2D01

Udvidelse af rammeområde
13BE09 og rammeområde
1R02
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Bestemmelser
Lokalplan 1044
Ølsemagle Landsby
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af
23. november 2015 med senere ændringer) fastsættes herved
følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1
Lokalplanens formål

1.1
Lokalplanens formål er
• at give mulighed for udvidelse af Ølsemagle Landsby med nye
boliger
• at sikre mulighed for fornyelse og afbalanceret udvikling af
landsbyens boligmasse ved at give mulighed for etablering af
bolig og kontorvirksomhed i gårdstrukturerne
• at fastholde Ølsemagle Kirkevejs uformelle profil.

§2
Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.
nr. 1d, 2a, 2d, 4a, 5a, 11f, 16a, 16aq, 18c, 19bk, 19h, 25c, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41b, 47 Ølsemagle By, Ølsemagle en
del af matr. nr. 1a, 7a, 12a, 17a Ølsemagle By, Ølsemagle samt
alle ejendomme, der udstykkes herfra efter den 5. januar 2017.
2.2
Lokalplanområdet overføres med lokalplanens endelige vedtagelse
fra landzone til byzone.

§3
Områdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdet udlægges til boligformål (helårsbeboelse) samt
indretning af mindre kontorerhverv.
3.2
Det på kortbilag 2 skraverede område (Ølsemagle Kirke og Kirkegård) er ikke reguleret af lokalplanen.

§4
Udstykning

4.1
Der må udstykkes til ny boligbebyggelse som vist på kortbilag 2.
Den øvrige del af lokalplanområdet må ikke udstykkes, og der må
ikke ske sammenlægning af matrikler.
4.2
Ny udstykning til åben lav boligbebyggelse må ikke være mindre
end 700 m2.
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§5
Veje, stier og parkering

5.1
Ølsemagle Kirkevej skal opretholdes med vejens nuværende forløb
samt i dens nuværende udformning, dvs. uden fortov med asfalteret kørebane i max. 6 m bredde med græsrabat på begge sider af
kørebanen.
Der kan dog etableres gangsti i græsrabatten på den sydlige side
af kørebanen. Gangstien skal anlægges i 1,2 m bredde.
5.2
Der må kun etableres vejadgang til ny bebyggelse som vist på
kortbilag 2. Adgangsvejene skal anlægges som en højst 5 m bred
kørebane. Der må ikke anlægges fortove langs disse veje.
5.3
Der skal udlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig ved åben
lav bebyggelse og mindst 1,5 p-plads pr. bolig ved tæt lav bebygelse.
5.4
Parkering i tilknytning til kontorerhverv skal holdes på egen grund.

§6
Bebyggelsens omfang og
placering

6.1
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for åben-lav bebyggelse og 40 % for tæt-lav bebyggelse.
6.2
Inden for de områder der på kortbilag 2 er udlagt til ny tæt-lav bebyggelse, må ejendommens bebyggelsesprocent beregnes på baggrund af den samlede matrikel, hvor de fælles friarealer fordeles
forholdsmæssigt mellem de enkelte ejendomme.
6.3
Ved tæt lav bebyggelse inden for de byggefelter, der er udlagt til
ny boligbebyggelse som vist på kortbilag 2, skal den gennemsnitlige boligstørrelse være mindst 90 m2.
6.4
Bygninger må opføres højst 8,5 m høje.
6.5
Ny bebyggelse skal opføres med en grundform som et længehuse,
eventuelt med påbygget vinkel.
6.6
Taget skal udformes som symmetrisk saddeltag uden valm med en
hældning på mellem 30 og 50 grader.
6.7
Sammenføjning af tag ved vinkelbygninger og hjørner skal udformes uden valm og med synlige gavltrekanter.
6.8
For matr. 17 a gælder, at åben-lav bebyggelse må opføres i 2 fulde
etager med flade tage.
6.9
Carporte, skure, udhuse mv. må udføres med anden taghældning.
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§7
Bebyggelsens ydre
fremtræden

7.1
Alle facader og gavltrekanter skal fremstå som blank mur eller
som glatpudset, vandskuret og malet eller kalket mur.
Facader må endvidere udføres som bindingsværk.
7.2
Carporte, skure, udhuse og lignende skal udføres i samme materialer som hovedhuset, eller i træ.
7.3
Tage skal dækkes af traditionelle røde, blådæmpede eller sorte
tegltagsten, grå, sorte eller røde eternitbølgeplader, sort tagpap,
skifer, strå eller af grønne tage med lav bevoksning som sedum.
Der må ikke anvendes tagstensefterlignende metal- eller plasticplader.
Teglsten må have et dokumenteret glanstal på max. 6.
7.4
Da lokalplanområdet ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser og delvist indenfor følsomt indvindingsområde, må
der ikke anvendes zink, bly eller kobber til tage, facader, tagrender
og rør og kviste
7.5
Skorstene skal være murede.
7.6
For åben-lav bebyggelse gælder, at vinduer skal udformes rektangulære i højformat.
7.7
Nye boliger skal støjisoleres, således at det indendørs støjniveau i
sove- og opholdsrum ikke overstiger 46 dB med åbne vinduer.

§8
Ubebyggede arealer

8.1
Der må hegnes med levende hæk eller lavt, åbent stakit. Stakittet
må ikke være højere end 1,2 meter mod vej.
8.2
Al hegning mod lokalplanområdets afgrænsning skal bestå af levende hegn. Der må dog opsættes trådhegn inden for dette levende hegn.
8.3
På udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til boliger må
trafikstøjen ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi
for trafikstøj på 58 dB(A) Lden.
På udendørs opholdsarealer ved kontorer må trafikstøjen ikke
overstige 63 dB (A) Lden.
8.4
Terræn må ikke reguleres med mere end +/-0,5 m i forhold til eksisterende terræn.
8.5
Der udlægges areal til en støjvold, som vist på kortbilag 2.
Støjvolden skal, uanset bestemmelsen i § 9.5, etableres 3-5 m høj
med en flad skråning ind mod bebyggelsen.
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8.6
De beskyttede diger i lokalplanområdets afgrænsning, vist på kortbilag 2, må ikke fjernes, gennembrydes eller ændres.
8.7
Der må ikke placeres køretøjer med en totalvægt på mere end
3500 kg, campingvogne, større både og uindregistrerede køretøjer
m.m. Anhængere/trailere med åbent lad i maks. højde på 1,5 m
målt fra grund, er undtaget på den enkelte ejendom.
§9
Skilte og belysning

9.1
Der må opsættes skilte, som oplyser om navne, husnummer, og
henvisning i øvrigt. Al anden skiltning, herunder reklameskilte, er
ikke tilladt.
9.4
Belysning langs boligveje skal udføres som parkbelysning med en
max. lyspunktshøjde på 3,50 m.
9.5
Stier og parkeringsarealer må kun belyses af lavtsiddende belysningsarmaturer som skotlamper, pullertlamper eller lignende.

§ 10
Tekniske anlæg

10.1
Tekniske anlæg skal udføres som en integreret del af bebyggelsen,
dvs. placeret under tage og indeholdt i den enkelte bygnings volumen. Bestemmelsen gælder ikke udeenheder til varmepumper
eller udluftningsriste.
10.2
Der må ikke opsættes husstandsvindmøller eller tagvindmøller indenfor lokalplanområdet.
10.3
Forsyningskabler skal udføres som jordkabler.
10.4
Der må ikke opsættes parabolantenner på bygninger. Parabolantenner på terræn skal opsættes mindst 2 m fra skel, og således at
højden på antennen ikke overstiger 2 m målt fra terræn.

§ 11
Grundejerforeninger

11.1
Ved etablering af nyt boligbyggeri skal der oprettes en fælles
grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for disse områder. Grundejerforeningen skal oprettes senest
når Byrådet kræver det.
11.2
Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af private fællesveje og stier, samt fælles opholds- og adgangsarealer
og anlæg for bebyggelsen. Bestemmelse om drift og vedligeholdelse af arealerne skal indgå i foreningens vedtægter.
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11.3
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet.
§ 12
Forudsætninger for
ibrugtagning

12.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret vejadgang, parkering og støjafskærmning som beskrevet i §§ 5.2,
5.3, 5.4 og 9.5.

§ 13
Ophævelse af planer og servitutter

13.1
Ved denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses lokalplan 2-27
for Ølsemagle Landsby i sin helhed.
13.2
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

§ 14
Lokalplanens
retsvirkninger

14.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf.
planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid
med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i
sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold,
der således kan fortsætte som hidtil.
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere
væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved
tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven
og planloven.
Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan grundejeren i henhold til planlovens § 49 forlange, at ejendommen skal overtages
af kommunen, såfremt der er et væsentligt misforhold mellem
ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er
omfattet af nedrivningsforbud.

Vedtagelsespåtegning

I henhold til § 27 i Lov om Planlægning har Køge Byråd den 23.
maj 2017 vedtaget foranstående lokalplan endeligt.

Flemming Christensen		
Peter Frost
Borgmester			Kommunaldirektør
Sign.				Sign.
Bekendtgørelse om lokalplanens vedtagelse er sket den 21. juni
2017 fra hvilken dato planens retsvirkninger gælder.
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Vedtagelse af lokalplan 1044, Ølsemagle Landsby
Køge Byråd har den 23. maj 2017 vedtaget lokalplan 1044 og tillæg nr. 15 til Køge
Kommuneplan 2013 for Ølsemagle Landsby
Lokalplanen
Lokalplanen har som formål at overføre lokalplanområdet til byzone og give mulighed for
boligudvikling, samtidig med at der i de eksisterende ejendomme gives mulighed for yderligere
anvendelser i forhold til situationen i dag.
Kommuneplantillæg
Med kommuneplantillæg nr. 15 udvides rammeområde 13BE09. Samtidig ændres bestemm elserne til
at omfatte bolig og kontorformål
Ændringer i forhold til forslagene

I forhold til de forslag Byrådet offentliggjorde den 30. januar 2017 er de væsentligste
ændringer:






Beplantningsbælterne udtages af lokalplanen
Bevaringsbestemmelserne slettes
Mod syd gives mulighed for byggeri i 2 fulde etager med flade tage.
Der defineres nye matrikelgrænser ved tæt-lav byggeri.

Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse.
Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges
eller anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.
Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens §12, træder i kraft ved planens endelige vedtagelse
og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og
bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.
Klagemuligheder
Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed,
herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet
inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale
et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6
måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Offentliggjort på Koege.dk den 21. juni 2017.
Klagefrist via klageportalen til og med den 19. juli 2017.

