








H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet? 

r Ja 

P°' Nej 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges: 
Søkort med indtegnet anlæg (Bilag 2) 
Matrikelkort med indtegnet anlæg (Bilag 3) 
Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg (Bilag 4) 
Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. (Bilag 4) 
Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet (Bilag 4) 
Samtykkeerklæring fra berørte grundejere (Fuldmagt) 

Evt. andet relevant materiale: 

[Bilag 1 Eksisterende forhold) 

J. Erklæring og underskrift

MIijøministeriet 

Kystdirektoratet 

m3 

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 

Dato Fulde navn {benyt blokbogstavlrJ 

6NtJt' �TTll�� 111 .11.2020 I 

Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
Højbovej 1 
Postboks 100 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
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FULDMAGT 
 
Undertegnede giver hermed arkitekt firmaet Hasløv-Kjærsgaard fuldmagt til at foretage 
ansøgning om udlæg af to flydebroer og estacadevægge, i Køge Marinas nye sydøstlige bassin. 
Bassinet er p.t. tomt – og der er fra politisk side, et ønske om udlægning af bådpladser.  
 
Jeg har nedenfor udtrukket referat fra møde i Køge Kommunes Marinaudvalg – fra møde 
afholdt den 29. oktober 2020.  
 
Link til hele referatet kan findes her: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Naevn-og-
raad/Marinaudvalget/043c295e-9fbc-45e7-9039-840d34066174/2B1A50B0-3D0D-4A08-8B36-
44CABCFD3B7E.aspx?agendaid=210609f3-fdb6-4fb5-a034-be5fc5ef6088  
 
Men jeg har nedenfor udtrukket den del af referatet, som omhandler Køge Kommunes 
godkendelse af igangsætning af det nye sydøstlige bassin. (tilladelsen til at påbegynde 
ansøgningen til Kystdirektoratet). 
 
Hvis der skulle være spørgsmål eller behov for uddybende bemærkninger i relation til 
ovenstående (eller det politiske mødes referat), står jeg naturligvis til rådighed. 
 
Bedste hilsner fra 
Kenneth Højlund – Havnemester Køge Marina.  
Dato: 12.11.2020 
 

Referat af møde i 
Marinaudvalget 
Den 29.10.2020 kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt 
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Deltagere: 
Anders Ladegaard Bork, (O) 
Bent Sten Andersen, (O) 
Erik Swiatek, (A) 
Ken Kristensen, (V) 
Kirsten Larsen, (C) 
Niels Rolskov, (Ø) 

Afbud: 
Marie Stærke, (A) 

 
32.   Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning 
Godkendt. 
Fraværende 
Marie Stærke (A) 
 

Til toppen 

 
33.   Lokalplan 1038 for Køge Marina 
 
Indstilling 
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Marinaudvalget, at Marinaudvalget 

1. tager forvaltningens oplæg til indhold i lokalplanen til efterretning 
2. godkender placering af lystbåde i det sydøstlige havnebassin 
3. tager opdateret tidsplan for lokalplanen til efterretning 

Baggrund og vurdering 
Indhold i lokalplanen 

Forvaltningen foreslår, at lokalplan 1038 for Køge Marina udarbejdes som et samlet plangrundlag for 
Køge Marina og Tangmoseskoven med udgangspunkt i en opdateret udgave af visionsplanen fra 2015, 
hvor den overordnede disponering med et centrum omkring Skipperhusene, et fremtidigt hostel og et 
fremtidigt søsportscenter, strandrelaterede aktiviteter i den nordlige del og lystsejladsrelaterede 
aktiviteter samt kulturelle funktioner i den sydlige del bibeholdes. 

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen udarbejdes, så den kan facilitere en etapeinddelt udvikling af 
marinaen, hvor der reserveres areal til fremtidige projekter, som vi ikke kender endnu, eller som kræver 
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store investeringer, og gives mulighed for de projekter, vi allerede kender og mindre projekter, som kan 
realiseres med det samme. 

Lokalplanen er kun byggeretsgivende for de områder hvor der udlægges byggefelter og fastsættes 
bestemmelser om byggeriets placering, højde, udformning og arkitektur. Forvaltningen foreslår, at 
lokalplanen giver byggeret til: 

• et hostel i overensstemmelse med det projekt, som vinder udbuddet 
• mindre butikker og caféer mv. på den eksisterende nordlige vinterbådeopbevaringsplads umiddelbart syd 

for hostellet og i sammenhæng med eksisterende restauranter og caféer på Bådehavnen 
• mindre servicefunktioner som iskiosk, sauna, omklædningsfaciliteter mv. i forbindelse med havbadet 
• bådehaller ved den sydlige indkørsel fra Værftsvej 

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen herudover beskriver muligheden for at give midlertidig dispensation 
til forskellige maritime aktiviteter, iværksætteri og events. Der kan gives dispensation i op til 3 år. 
Midlertidige dispensationer giver mulighed for at afprøve koncepter og opføre alternativt byggeri, som er 
frataget visse krav i byggeloven. 

Sideløbende med lokalplanen udarbejdes en trafikplan, som skal fastlægge en overordnet vej- og 
stistruktur for marinaen. Trafikplanen skal sikre tydelige og trygge forbindelser for gående og cyklende 
og bedre flows og parkeringsmuligheder for billister. Trafikplanen skal også tage stilling til den fremtidige 
ind- og udkørsel til marinen, herunder om den nordlige adgangsvej fra Værftsvej kan åbnes for biltrafik, 
samt hvorvidt den eksisterende ind-og udkørsel via Bådehavnen skal lukkes.  

Husbåde 

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at etablere husbåde i Køge Marina. 

Der er stor forskel på enkelte husbåde spredt blandt lystbådene og "faste" husbåde, der ligger samlet og 
har karakter af rækkehusbebyggelse på vand, ift. hvorvidt husbådene har status af bolig i lovgivningen. 
De vejledende støjgrænser for lystbådehavne er 55/45/40 dB (dag/aften/nat), men "faste" husbåde, som 
ligger samlet vil i en støjklagesag sandsynligvis have status af boligområde, hvor de vejledende 
støjgrænser er 45/40/35 dB. 

Køge Erhvervshavn er herudover udlagt til klasse 7-virksomheder, omkring hvilke der ikke kan 
planlægges for boliger inden for en radius af 500 meter.   

Eventuelle husbåde må af hensyn til erhvervshavnen således ikke kunne opfattes som boliger, og det 
betyder, at der kun ville kunne ligge enkelte husbåde blandt lystbådene, og at de skal kunne sejle. 
Lokalplanen kan ikke give mulighed for helårsbeboelse på både. Det reguleres i havnereglementet. Køge 
Marina ønsker dog ikke at give mulighed for helårsbeboelse på bådene, da erfaringen fra andre havne 
viser, at det giver anledning til øgede affaldsmængder, konflikter med lystsejlerne samt risiko for 
"skrotbåde". 

Forvaltningen foreslår, at der ikke arbejdes videre med husbåde i Køge Marina. 

Lystbåde i det sydøstlige havnebassin 

Der er efterspørgsel på bådepladser i lystbådehavnen, og Køge Marina ønsker at udlægge to flydebroer i 
det sydøstlige havnebassin. Se bilag 1. Flydebroerne vil give plads til 50-60 nye lystbåde. Der står pt. 
120 på venteliste til en bådeplads. 



Lokalplanen regulerer ikke aktiviteter på søterritoriet, og etablering af bådepladserne kan ske, når der er 
opnået tilladelse fra Kystdirektoratet. De nye bådepladser indarbejdes i trafikplanen og den overordnede 
disponering af marinaen, som skal danne grundlag for lokalplanen. 

Revideret tidsplan 

Tidsplan for udarbejdelse af lokalplanen forventes efter at være følgende: 

• Okt.-nov. 2020 - Forhandlinger omkring Køge Marina Hostel 
• December 2020 - Marinaudvalget godkender projekt for Køge Marina Hostel 
• Februar 2021 - Marinaudvalget godkender forslag til lokalplanen 
• April 2021 - Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet behandler forslaget 
• Maj-juni 2021 - Offentlig høring af lokalplanforslaget 
• Juli 2021 - Efterbearbejdning 
• Aug.-sep. 2021 - Endelig vedtagelse af lokalplanen i Marinaudvalget, Klima- og Planudvalget, 

Økonomiudvalget og Byrådet. 

Beslutning 
Ad 1 Taget til efterretning. Udvalget ønsker endvidere, at forvaltningen fortsat - og uafhængigt af 
lokalplanarbejdet - følger mulighederne for husbåde på marinaen. 

Ad 2. Godkendt. 

Ad 3. Taget til efterretning. 

Fraværende 
Marie Stærke (A) 
Bilag 

 Bilag 1 - Flydebroer i det sydøstlige bassin 
 
Kenneth Højlund Jensen 
Havnemester 
  
Køge Marina 
Kultur- og Økonomiforvaltningen 
Bådehavnen 2, 4600 Køge 
Tlf  +45 56 66 16 89 
Mobil  +45 20 42 16 89 
  
kenneth.hoejlund.jensen@koege.dk 

www.koege.dk 
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