
Hvidbog 
Høring af lokalplan 309.07 for Campingplads i Dronningmølle og Kommuneplantillæg nr. 12,  
fra den 1. november til og med den 29. november 2022 

 
 
  

Nr.  Høringspart Argument 
1. Inge Stage Rudbeck 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, (28), 29 
2. Arne Würgler 1, 13 
3. Kirsten Ruskov 1 
4. Peter Høeg Hagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (28), 29 
5.  Asger Birkelund 1, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (28), 29 
6.  Kit Blomsterberg 23 
7. Pernille Wulff 1, 2, 3, 13, 24 
8. Elisabeth Iwersen 1, 2, 3, 13, 19, 20, 22, 24, 29 
9. Stefan Mølgaard 1, 2, 3, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 
10. Ian Hawkesworth 1, 2, 3, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 
11. Jannie Russ 25, 26 
12. Claus Bøje 1, 2, 3, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 
13. Louise Myrup og Kim Schaumann 1, 2, 3, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 
14. Simon Løvind og Anne Mette Stevn 1, 2, 3, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 
15. Christina Holtegaard 1, 2, 3, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 
16. Pia lindhardt 1, 2, 3, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 
17. Helle Scharling 1, 2, 3, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 
18. Kara Djurhuus 1, 2, 3, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 
19. Flemming Rickfors 1, 2, 3, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 
20. Nina Larsen og Mads Brydegaard 1, 2, 3, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 
21. Marianne Stausholm og Rene Larsen 1, 3, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 38, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38 
22. René Larsen 38, 42, 47 
23. Nina Laursen 19, 30, 39, 40 
24. Lotte og Jan Ferdinandsen                                                                                       1, 23, 36, 41, 42, 43 
25. Charlotte og Steinar Bakke 1, 20, 21, 22, 29, 44, 45, 46 
26. Grundejerforeningen Dronningmølle 

Strandpark I-II 
3, 49, 50, 51, 52 

27. Anne Glasow og Carsten Bertram 53, 54, 55, 56, 57, 58 
28. Judith Andersen 20, 22 
29. Lars Poulsen 20, 21, 46, 69 
30. Tora Hoffmeyer og Kenneth Møller 

Pedersen 
20, 21, 46, 69 

31. John Christensen 1, 2, 23 
32. Peter Roth 23 
33. Grundejerforeningen Strandhusene 70 
34. Dronningmølle Borgerforening 71 
35. Julian Preisler og Peter Mortensen 53, 54, 55, 56, 57, 58, 72 
36. Maud Margrethe 56, 52 
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Resume 
Lokalplanen og Kommuneplantillægget har været i høring i fire uger fra den 1. november 2022 til og 
med den 29. november 2022. I høringsperioden er der indkommet 36 høringssvar. 
 
Udvidelse af Campingpladsen 
Nogle af høringssvarene har en beregning med, der søger at vise, at der vil ske en meget stor udvidelse 
af Campingpladsen. Som følge deraf argumenteres der for, at campingpladsen vil få mange flere 
besøgende og deraf følgende påvirkning af naturen, stigende trafik og påvirkning af naboer og 
lokalmiljø.  
Gribskov Kommune vurderer, at planforslagene ikke giver anledningen til at forvente, at antallet af 
besøgende på Campingpladsen vil ændre sig væsentligt i fremtiden, med baggrund af de ændrede 
planforhold. Campinghytterne kan opføres i et eksisterende campingområde, hvor der i dag er 
campingvogne og campinghytter; shelters kan etableres i et eksisterende teltområde og muligheden 
for at opføre et badehotel er ikke en del af planerne. 
Campingpladsen har udlejningstilladelse til 205 campingenheder. En campingenhed kan f.eks. være en 
campingvogn, en campinghytte eller et telt og bruges som en beregningsmetode til at fastsætte 
campingpladsens kapacitet. Lokalplanen ændrer ikke på hvor mange campingenheder der kan gives 
tilladelse til og dermed heller ikke på campingpladsens kapacitet. 
 
Ønske om en samlet plan for området 
I kommunerammen (inden vedtagelse af kommuneplantillægget) stod der: ”Der må kun opføres den 
nødvendige bebyggelse i form af drifts- og servicebygninger samt mindre grupper af campinghytter, 
og kun efter, at der er godkendt en samlet plan for området.  
Flere af høringsvarerne giver udtryk for et ønske om, at der udarbejdes en samlet plan for området, 
samt at det fortsat fremgår af kommuneplanen, at der skal vedtages en samlet plan for området. 
Konsekvenserne, i forbindelse med fremtidige mulige udvidelse af campingpladsen vurderes nu, i 
forbindelse med høring af lokalplanen. Gribskov Kommune har vurderet, at lokalplanen er en ”samlet 
plan for området”. Det kan ikke have været intensionen med formuleringen i kommuneplanen, at der 
skal udarbejdes en samlet plan for området, hver gang der skal bebygges på Campingpladsens område. 
En del af lokalplanens område er i dag omfattet af lokalplan 9,2, som muliggøre et lokalcenter med 
butikker og servicestation på området. Bestemmelsen kan henvise til denne mulighed, som nu helt 
fjernes med vedtagelse af lokalplanen.  
Der er tale om en privat grundejer (Campingpladsen), som har nogle konkrete ønsker for udnyttelse af 
deres ejendom. Gribskov Kommune kan ikke planlægge for hvad Campingpladsen skal gøre eller 
etablere på deres egen ejendom, men kan sætte nogle rammer for hvad de må på ejendommen. Skal 
der udarbejdes en helhedsplan, bør den se på de muligheder og ønsker der er, for hele lokalområdet, 
ikke kun Campingpladsen. 
Dronningmølle Borgerforening skriver i deres høringssvar, at der fortsat er et ønske i Dronningmølle og 
omegn, om at få analyseret og vægtet det potentiale, som findes i naturområderne omkring 
campingpladsen, og det potentiale der findes i campingpladsens forhold til landsbyen med butikker, 
spisesteder, strand og put and take sø m.m. og kommer med nogle konkrete forhold og sammenhænge 
der kan uddybes nærmere. Lokalplanen forhindrer ikke, at der efterfølgende kan laves en sådan 
helhedsplan, der kigger ud over Campingpladsens område, og Byrådet har mulighed for efterfølgende 
at beslutte, at der skal udarbejdes en specifik helhedsplan for området omkring Dronningmølle eller at 
overvejelserne inddrages i arbejdet med en revision af kommuneplanen. 
 
Badehotel 
Flere af høringssvarene har givet udtryk for et ønske om, at muligheden for badehotel helt udgår af 
planerne. Lokalplanen åbner ikke op for at der kan etableres badehotel. Et evt. badehotel, vil kræve ny 
planlægning. Når Badehotellet ikke længere er med i lokalplanen, men fortsat er med i kommuneplanen 
skyldes det, at ejer, efter at have set behandlingen af initiativretssagen på Byråds-tv, henvendte sig til 
kommunen, med det ønske, at processen deles i to, således at den igangsatte lokalplanlægning 
færdigbehandles, men uden byggemulighed for badehotel, og at spørgsmålet om badehotel og dets 
udformning blev håndteret i en senere særskilt planproces, på baggrund af grundig dialog. Diskussionen 
om hvorvidt badehotellet skal indgå som en mulighed i kommuneplanrammen, kan tages op igen, i 
forbindelse med, at der skal udarbejdes og vedtages ny kommuneplan. 
 
Påvirkning af naturområdet 
En række høringssvar giver udtryk for, at planændringerne vil betyde, at et uvurderligt grønt område 
bliver ødelagt og flere giver udtryk for, at der ikke tages hensyn til fredningen og landskabsinteresserne.  
Lokalplanforslaget indeholder forholdsvis små justeringer, i forhold til den eksisterede lokalplan. 
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres flere campinghytter, hvor der allerede er 
campingvogne og hytter i dag, i et område der ligger ud til banen, bag det eksisterede 
beplantningsbælte. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at der kan etableres nogle shelters, 
udekøkken og toiletfaciliteter, i området Nord for Villingebæk Strandvej.  
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I et område, der er gemt inde bag en bakke udlægges et lidt større byggefelt end der er i dag, men 
fortsat kun til faciliteter der knytter sig til Campingpladsens drift som f.eks. butik, café, reception og 
toiletfaciliteter, efter de af campingreglementet gældende regler.  
Lokalplanen tager hensyn til landskabsinteresserne bl.a. ved at definere hvor der må bygges og hvor 
højt der må bygges. Campinghytterne samles i et afgrænset område og antallet af hytter begrænses. 
 
Fredningen 
Nogen af høringssvarene kommer med en påstand om, at lokalplanen (og kommuneplantillægget) ikke 
er i overensstemmelse med fredningen, eller ikke tager hensyn til fredningen. En fredning betyder, at 
staten lægger begrænsninger på et områdes fremtidige anvendelsesmuligheder, i det fredningen 
indeholder hel eller delvis afståelse af bestemte rettigheder, over de omfattede arealer og ejendomme. 
Det fremgår af fredningsbestemmelsernes §10, at ”Fredningen ikke er til hinder for, at ejendommen 
matr.nr. 5d Dronningmølle, Esbønderup, anvendes som campingplads i overensstemmelse med 
lovgivningens almindelige regler herom”. Det betyder, at det ifølge fredningen er tilladt at drive en 
campingplads på området. Der må ikke etableres aktiviteter, som er i strid med 
fredningsbestemmelserne for Rusland og Pandehave Å fredningen, der ikke har noget med 
campingpladsens drift og aktiviteter at gøre; men campingpladsen kan drive campingplads med alt 
hvad det indebærer, f.eks. etablering af campinghytter, shelteres, butik, café og lignende.  
Lokalplanen sætter dog nogle rammer, som har til hensigt at beskytte nogle af de samme værdier som 
fredningen. F.eks. landskabsinteresser, hvor lokalplanen f.eks. sætter en makshøjde på bygningerne 
og definere nogle afgrænsede byggefelter. 
 
Udvidelse af Hytteområdet 
Lokalplanen fjerner et uudnyttet byggefelt, hvor der i dag kan etableres campinghytter og udvider et 
andet byggefelt, så der, samlet set, gives mulighed for, at etablere flere campinghytter, i et område 
hvor der i dag er campingvogne (og hytter). Flere af høringssvarene er kritiske over for udvidelsen af 
hytteområdet og/eller giver udtryk for, at de ikke ønsker hytteområdet udvidet. Byggefeltet ligger gemt 
bag et beplantningsbælte. Mellem hytteområdet og sommerhusene er der, ud over beplantningsbæltet, 
en jernbane, som ligger på en forhøjning (banedæmning). Gribskov Kommune har vurderet, at 
påvirkningen af omgivelserne, både naboer, landskab og naturområdet øst for campingpladsen, vil 
være yderst begrænset.  
I lokalplanen er det tilføjet, at hytterne ikke må bygges sammen, der er defineret et klart afgrænset 
byggefelt, som campinghytterne skal opføres inden for, og der er sat en øvre grænse for, hvor mange 
campinghytter der må opføres. Hytterne skal opføres inden for rammerne af campingreglementet. 
Hytterne må maksimalt have en højde på 5 meter, mens sommerhusene syd for området, til 
sammenligning, må have en højde på op til 8,5 meter. 
Et høringssvar gør opmærksom på, at Lokalplanen tillader byggeri af campinghytter på lavbundsarealer. 
I forbindelse med vedtagelse af kommuneplan 2021-2023 blev retningslinjen ændret, så det ikke 
længere er muligt at bygge i lavbundsområderne, men det upræcise digitale kort blev ikke ved samme 
lejlighed opdateret. Den endelige lokalplan bliver konsekvensrettet, så der ikke kan opføres hytter inden 
for lavbundsudpegningen. 
 
Etablering af shelters 
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres shelters, i teltområdet syd for Villingebæk 
Strandvej. Helt konkret giver lokalplanen bonusvirkning til, at der kan etableres 8 shelteres, udekøkken 
og tilhørende toiletfaciliteter, samt en pergola, med mulighed for midlertidig overdækning (hvor der er 
en pergola i dag).  
Flere af høringssvarene er kritiske over for at der gives mulighed for shelteres. Det begrundes bl.a. 
med, at der til tider opleves ”festivalstemning” på teltområdet og at man forventer en øget 
støjpåvirkning, som konsekvens af, at flere vil benytte teltområdet. Gribskov Kommune vurderer, at 
otte shelteres, i det eksisterende teltområde, ikke giver anledningen til en øget støjpåvirkning i 
fremtiden.  
Et høringssvar giver udtryk for, at shelters er en ”udefineret bygningstype” og frygter, at de ender med 
at blive mere ”bygningslignende”. For at der ikke opstår tvivl, om hvad Gribskov Kommune forstår ved 
et shelter, indsættes en note, under lokalplanens bestemmelser, som beskriver hvad der forstås ved et 
shelter. 
 
Udvidelse af serviceområdets byggefelt 
Et par af høringssvarene giver udtryk for, at de ikke mener, at byggefelt B1 i delområde D2 rummer 
nogen begrænsninger og at der kan etableres en meget stor samlet bygning inden for byggefeltet. De 
skriver, at de ikke mener, at der er foretaget nogen analyse af behovet for en bygning af denne 
størrelse.  
Når der ikke er foretaget nogen analyse af behovet for en bygning, af den størrelse, skyldes det først 
og fremmest, at Gribskov Kommune ikke foretager den type økonomiske analyser af andres private 
projekter. Dernæst er der tale om en afgrænsning, der kan opføres bygninger inden for, ikke et 
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byggefelt til én bygning. I dag er området bebygget, så i praksis vil der blive tale om nogle mindre 
tilbygninger, til det eksisterende byggeri, en gang i fremtiden. 
For byggefelt B1 gælder det bl.a., at der kun må opføres bygninger i en tage, i op til 5 meters højde 
(typisk kan man opføre bygninger i 8,5 meters højde). Bygningerne skal udføres i teglsten og/eller træ. 
Bygningernes tage skal opføres i tagsten i beton eller tegl, bølgeeternit, tagpap eller som grønt tag. 
Der er desuden krav til farver. 
 
Trafik, parkering og vejadgang 
Flere af høringssvarene giver udtryk for, at de ikke ønsker en ny udkørsel til Strandkrogen og kommer 
med en påstand om, at en ekstra udkørsel vil være i strid med fredningen, samt at udkørslen vil medføre 
en risiko for forurening af grundvandet. Der tilkendegives også en påstand om, at udvidelse af 
Campingpladsen vil medføre flere besøgende og dermed mere trafik og flere parkerede biler.  
Som der er redegjort for ovenfor, forventes det ikke, at antallet af besøgende på Campingpladsen vil 
ændre sig væsentligt i fremtiden, med baggrund af de ændrede planforhold. Det betyder også, at 
trafikken til og fra pladsen vil forblive på nogenlunde sammen niveau som i dag. Lokalplanen lægger 
ikke op til, at der skal etableres flere parkeringspladser og en evt. ny adgangsvej til hytteområde vil 
blot gøre vejen, der skal tilbagelægges gennem pladsen, kortere. I forbindelse med en tidligere høring, 
blev det indskrevet i Lokalplanforslaget, at en ny udkørsel skal udformes, på en sådan måde, så det 
mest muligt, hindrer indblik til Campingpladsen. Det tilføjes til redegørelsen, at en ny vejadgang, over 
de fredede arealer ved Strandkrogen til Campingpladsen forudsætter, at der kan opnås dispensation 
fra fredningen. 
 
Utilfredshed med høringsfristens længde 
En række af høringssvarene giver udtryk for at høringsfristen på fire uger er for kort. Da der er tale om 
forholdsvis begrænsede ændringer, i forhold til det eksisterende plangrundlag, er der ikke noget der 
taler for, at forlænge høringsfristen. 
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Vurdering af høringssvar 
Nr.  Argument Administrationens 

vurdering 
Ændringer i 
planforslagene 

Høringssvar 

1. Ønsker at 
kommuneplantillægget 
fjerner muligheden for at 
der kan etableres 
badehotel i op til fire 
etager. 

Lokalplanen åbner ikke op 
for at der kan etableres 
badehotel. Et evt. badehotel 
eller bygninger højere end 
en tage, vil kræve ny 
planlægning.  
Diskussionen kan tages op 
igen i forbindelse med at 
den kommende 
kommuneplan kommer i 
høring. 

Ingen 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 24, 25, 31 

2. Lokalplanforslaget vil for 
altid ødelægge et 
uvurderligt grønt 
område. 

Lokalplanenforslaget lægger 
ikke op til væsentlige 
ændringer i området. 
Lokalplanforslaget 
indeholder forholdsvis små 
justeringer i forhold til den 
eksisterede lokalplan. Den 
åbner op for nogle flere 
campinghytter, hvor der 
allerede er hytter i dag, i et 
område, bag det 
eksisterede 
beplantningsbælte ud mod 
Strandkrogen. Derudover 
giver lokalplanen mulighed 
for, at der kan etableres 
nogle shelters mm. I et 
område, der er gemt inde 
bag en bakke, et lidt større 
byggefelt til 
servicebygninger og nogle 
småjusteringer. 

Ingen 1, 4, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, (31) 

3. Ønsker ikke en ny 
udkørsel til 
Strandklogen. Kommer 
med en påstand om, at 
det ikke er i 
overensstemmelse med 
fredningen. 

Der vil være en fordel i at 
Hytteområdet får sin egen 
adgangsvej, frem for at 
gæsterne skal køre igennem 
Campingpladsen. 
Administrationen har 
vurderet, at vejadgangen 
kan etableres trafiksikkert 
og uden det vil påvirke 
oplevelsen af landskabet 
væsentligt.  
Det fremgår af 
fredningsbestemmelsernes 
§ 10, at ”Fredningen ikke er 
til hinder for, at 
ejendommen matr.nr. 5d 
Dronningmølle, Esbønderup, 
anvendes som 
campingplads i 
overensstemmelse med 
lovgivningens almindelige 
regler herom”. Det betyder, 
at det ifølge fredningen er 
tilladt at drive campingplads 
på området, inklusiv hvad 
det indebærer af 
vejtilslutninger mv. 
Det kan dog kræve en 

Administrationen 
anbefaler, at det 
indskrives i 
redegørelsen, at 
et konkret 
vejprojekt skal 
afklares i forhold 
til fredningen. 

1, 4, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, (21), 
26 
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afklaring i forhold til 
fredningen, da en del af 
vejanlægget kan ligge uden 
for Campingpladsens 
område. 

4. Giver udtryk for at 
Lokalplanforslaget giver 
mulighed for at der kan 
anlægges et i princippet 
ubegrænset antal 
hytter/små sommerhuse 
og shelters, som vil 
ødelægge områdets 
fredede karakter. 

Lokalplanforslaget åbner 
mulighed for, at der kan 
etableres op til 45 
campinghytter, i et mindre 
afgrænset området, inden 
for Campingpladsens 
område. Hytterne skal, ud 
over bestemmelserne i 
lokalplanen, leve op til 
bestemmelserne i 
campingreglementet. 
Administrationen vurderer, 
at det ikke vil ændre 
væsentligt på områdets 
karakter. Shelters skal 
etableres i teltområdet, som 
set fra kysten, ligger gemt 
bag en bakke 

ingen 1, 4 

5.  Giver udtryk for, at 
Lokalplanforslaget er i 
strid med 
kommuneplanen fordi 
der må kun opføres den 
nødvendige bebyggelse i 
form af drifts- og 
servicebygninger, samt 
mindre grupper af 
campinghytter, og kun 
efter, at der er 
godkendt en samlet plan 
for området”.  
Skriver at en sådan 
samlet plan ikke er 
fremlagt eller omtalt i 
lokalplanforslaget  

Lokalplanforslaget er en 
samlet plan for området. 
Formuleringen med: ”en 
samlet plan for området” 
udgår af samme grund fra 
kommuneplanen, i 
forbindelse med vedtagelse 
af kommuneplantillægget. 
 

Ingen 1, 4 

6. Giver udtryk for, at det af 
kommuneplanramme 
6.R.06 fremgår, at der 
kun må opføres 
bebyggelse i form af 
blandt andet ”mindre 
grupper af 
campinghytter.” Når 
lokalplanforslaget 
muliggør opførelse af 45 
og måske op mod 75 
campinghytter. Mener 
ikke det kan betegnes 
som en mindre gruppe 
af campinghytter. 

Lokalplanforslaget 
muliggører kun 45 
campinghytter. 
Kommuneplantillægget 
specificerer, at der med 
”mindre grupper af 
campinghytter” menes en 
gruppe på op til 45 
campinghytter. 

ingen 1, 4 

7. Gør opmærksom på at 
Shelters, hverken er 
drifts- eller 
servicebygninger og 
heller ikke 
campinghytter, som de 
mener at 
kommuneplanrammen 
giver mulighed for. 

Formålet med 
kommuneplantillægget er 
netop, at tilføje muligheden 
for shelters. 

ingen 1, 4 

8. Lokalplanforslaget I lokalplanforslagets ingen 1, 4 
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planlægger for anlæg af 
shelters på et 
landzoneareal i 
kystnærhedszonen uden 
at angive, hvilken særlig 
planlægningsmæssig 
eller funktionel 
begrundelse, der er for, 
at disse shelterpladser 
skal placeres kystnært jf. 
planlovens § 5 b, stk. 1, 
nr. 1. 

redegørelse står der bl.a.: 
”Formålet er at give bedre 
mulighed for rekreativ 
udnyttelse af det kystnære 
område. Området ligger lavt 
i terrænet og er omgivet af 
en bakke, hvorfor der kan 
etableres shelters og 
udekøkken-faciliteter mv. 
tæt på kysten, uden at det 
er synligt fra kysten. 
Samtidig kan de 
overnattende shelter-
gæster benytte 
campingpladsens øvrige 
faciliteter. Området benyttes 
allerede i dag til teltplads, 
med udekøkken og pergola, 
og der er fortsat fri adgang 
til kysten gennem området”. 

9.  Det bemærkes, at det 
ingen steder af 
lokalplanforslaget 
fremgår, hvor mange 
shelters planen giver 
mulighed for at bygge i 
Delområde D1 

Det fremgår tydeligt af 
lokalplanforslaget, at der 
gives mulighed for at 
etablere otte shelters. 
”inden for delområde D1 
gives bonusvirkning til at 
etablere 8 shelters, 
udekøkken, toiletfaciliteter 
og pergola”, jf. §10.1 . 
”Det er lokalpanens formål, 
at give bonusvirkning til 
opførelse af 8 shelters, 
udekøkken, toiletfaciliteter 
og pergola (delområde D1)., 
jf. §1.7”. 

ingen 1, 4 

10.  Skriver at nye 
campinghytter og 
shelters kan etableres i 
et betydeligt omfang, 
uden at omfanget er 
angivet eller afgrænset i 
lokalplanforslaget. 

Lokalplanforslaget angiver 
tydeligt hvor mange hytter 
og shelter der kan opføres 
og hvor de kan opføres. 

ingen 1, 4 

11 Giver udtryk for, at der 
kan opføres et større 
butiks- og café-område 
og/eller 
yderligere campinghytter 
inden for byggefelt B1. 
(høringssvaret henviser 
desuden til en 
bestemmelse om 
bebyggelsesprocent, som 
ikke længere er en del af 
lokalplanforslaget. 
Bestemmelsen var med 
tidligere for at tage 
hensyn til muligheden for 
at etablere et badehotel, 
men er udgået, da 
lokalplanforslaget ikke 
giver mulighed for 
badehotel). 

Det kan ikke opføres 
campinghytter inden for 
delområder B1. Øvrige 
faciliteter skal betjene 
campingpladsens 
besøgende, som det er 
tilfældet i dag. 
 
* Høringssvar 21. 
omhandler kun butiks- og 
café-området. 

ingen 1, 4, 5, (21) 

12. Høringssvaret henviser til 
en række bestemmelser 
fra en tidligere høring, 

Der henvises til noget der 
ikke er med i 
lokalplanforslaget og som 

ingen 1, 4, 21 
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der ikke længere er med 
i lokalplanforslaget. 

der er svaret på i 
forbindelse med tidligere 
høringer. 

13. Der gives udtryk for at 
de planlagte hytter ikke 
er hytter i almindelig 
forstand, men at der er 
tale om reelle 
sommerhuse i størrelse 
og omfang. 

Der er tale om 
campinghytter inden for 
rammerne af det gældende 
campingreglement. 

ingen 2, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21 

14. Der gives udtryk for at 
Den nye tilkørsel til 
“hytterne” vil ændre 
trafikken på 
Strandkrogen og 
ødelægge den visuelle 
fremtræden af 
campingpladsen i 
forhold det fredede 
område. 

Administrationen har 
vurderet, at det ikke vil 
ændre væsentligt på 
karakteren af området. 
Lokalplanen har, i 
forbindelse med en tidligere 
høring, fået tilføjet en 
bestemmelse om, at den ny 
udkørsel, skal udformes på 
en måde, så det mest 
muligt, hindrer indblik til 
Campingpladsen. 

ingen 2 

15. Mener at 
campingpladsen, vil 
ændre karakter fra 
campingplads til 
feriecenter. 

Der er tale om nogle 
forholdsvis begrænsede 
ændringer af 
plangrundlaget, for en 
campingplads, der drives 
efter campingreglementet. 

Ingen 2 

16.  Skriver, at der kan 
opføres en 4 etager 12,5 
meter høj og massiv 
bygning på matrikel 1tu, 
6m fra den fredede 
Ruslandskile og ud til 
hovedgaden i 
Dronningmølle, dvs. 
Villingebæk Strandvej. 

Lokalplanen giver ikke 
mulighed for at opføre 
badehotel i 4 etager.  
Lokalplanen giver 
maksimalt mulighed for at 
opføre bygninger i en etage. 
Kommuneplantillægget 
ændre ikke på, at der kan 
planlægges for et 
badehotel. 

ingen 5 

17. Skriver, at det er i strid 
med fredningen, når 
lokalplanen åbner op for 
at der kan etableres en 
ny adgangsvej fra 
Strandkrogen ind til 
campingpladsen 
(Hytteområdet). 

Der vil være en fordel i, at 
Hytteområdet får sin egen 
adgangsvej, frem for at 
gæsterne skal køre igennem 
Campingpladsen. 
Administrationen har 
vurderet, at vejadgangen 
kan etableres trafiksikkert 
og uden det vil påvirke 
oplevelsen af landskabet 
væsentligt.  
Det fremgår af 
fredningsbestemmelsernes 
§ 10, at ”Fredningen ikke er 
til hinder for, at 
ejendommen matr.nr. 5d 
Dronningmølle, Esbønderup, 
anvendes som 
campingplads i 
overensstemmelse med 
lovgivningens almindelige 
regler herom”. Det betyder, 
at der kan etableres 
vejadgangen inden for 
campingpladsens område. 
Det kan dog været behov 
for en afklaring i forhold til 

Administrationen 
anbefaler, at det 
indskrives i 
redegørelsen, at 
et konkret 
vejprojekt skal 
afklares i forhold 
til fredningen. 

5, 21, 25 
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om det ligger inden for 
rammerne af fredningen. 

18.  Skriver, at der kan 
anlægges op til 45 
regulære sommerhuse 
og shelters, som er mere 
bygningslignende end 
det, vi normalt forstår 
ved shelters. 

Lokalplanen giver kun 
mulighed for at etablere 
campinghytter efter 
campingreglementets 
retningslinjer. 
Lokalplanen definerer nogle 
klare dimensioner for op til 
otte shelters. 

Administrationen 
anbefaler, at det 
tilføjes en note, 
som forklarer 
hvad der menes 
med et shelter. 

5 

19.  Ønsker fortsat, at det 
skal stå i 
kommuneplanen, at der 
skal udarbejdes en 
samlet plan for området. 

Se pkt. 5. ingen 5, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
23 

20. Mener ikke at forslaget 
til kommuneplantillæg og 
lokalplanforslaget er i 
overensstemmelse med 
intentionerne bag forslag 
til ny udviklingspolitik og 
planstrategi, ”Vores 
Gribskov”. 

Der er tale om nogle mindre 
ændringer i forhold til det 
eksisterende plangrundlag, 
som har til formål at 
fremme muligheden for at 
drive Campingplads i 
Dronningmølle, men som 
ikke får væsentligt 
indvirkning på oplevelsen af 
landskab mv. i området. 
Kommuneplantillægget er 
helt i tråd med ”Vores 
Gribskov”. 

ingen 5, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 25, 28, 29, 
30 

21. Mener, at lokalplanens 
bestemmelser om 
parkering er 
mangelfulde. 

Lokalplanen afspejler 
kommuneplanens generelle 
parkeringsnorm. Der er tale 
om en eksisterende 
campingplads, ikke om et 
nyt projekt, hvor 
kommunen kan stille krav 
om etablering af nye 
parkeringspladser. 

ingen 5, 9, 10, 12, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 
25, 28, 29, 30 

22. Er utilfreds med den 
korte høringsfrist på fire 
uger. 

Der er tale om forholdsvis 
begrænsede ændringer i 
forhold til det eksisterende 
plangrundlag. Der er derfor 
ikke noget der taler for at 
forlænge høringsfristen. 

ingen 1, 4, 5, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 25, 28 

23.  Er imod udvidelse af 
Campingpladsen, samt at 
der kan opføres 
badehotel og feriehytter. 

Holdningstilkendegivelsen 
tages til efterretning. 

ingen 6, 21, 24, 31 
32 

24. Giver udtryk for, at der 
kan opføres et større 
butiks- og café-område 
på det fredede område, 
dvs. en række 
såkaldte »drifts- og 
servicebygninger«. 

Byggefeltet udvides lidt, for 
at give mere fleksibilitet, 
men det der kan opføres 
inden for byggefeltet vil 
stadig skulle opføres inden 
for rammerne af 
campingreglementet og 
lokalplanens bestemmelser. 

ingen 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21 

25. Ødelægger udsigten. Ændringerne i 
plangrundlaget ændre ikke 
væsentligt på 
udsigtsforholdene i 
området. 

ingen 11 

26. Er ikke grøn. Lokalplanen ændrer ikke på 
hvor grønt området er, men 
fastholder de eksisterende 
bestemmelser om bl.a. 

ingen 11 
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beplantningsbælter. 
Lokalplanen tilføjer en 
bestemmelse om, at 
beplantningsbælter skal 
bestå af løvfældende 
egnstypiske planter. Da der 
ikke er nogen handlepligt på 
lokalplanens bestemmelser, 
kan den eksisterende 
bebeplantning dog fortsætte 
som hidtil. 

28 Ødelægger områdets 
karakter af at 
være åben slette. 

Lokalplanen ændrer ikke 
væsentligt på hvor højt, 
hvor meget eller hvor der 
må bygges i området. 

ingen 1, 4, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 

29. Mener at det er 
udemokratisk (eller 
ulovligt), at 
kommuneplanen ændres 
så der ikke står, at der 
skal udarbejdes en 
samlet plan. 

Konsekvenserne i 
forbindelse med fremtidige 
mulige udvidelse af 
campingpladsen vurderes 
nu, i forbindelse med høring 
af lokalplanen. Det har bl.a. 
ført til, at lokalplanen ikke 
længere indeholder 
muligheden for badehotel 
og at der indført 
bestemmelser for 
Campinghytterne, hvor det 
fremgår, at de ikke må 
sammenbygges og at der 
maksimalt må opføres 45 
campinghytter. 

ingen 1, 4, 5, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 25 

30. Der er tale om den 4. 
høring af det samme. 

Baggrunden for at 
lokalplanen har været i 
høringen flere gange er, at 
der er sket væsentlige 
ændringer i lokalplan, f.eks. 
er badehotel ikke længere 
med som en mulighed i 
lokalplanen. 

igen 21, (23) 

31. Lokalplanen omfatter 
mulighed for at opføre et 
badehotel. 

Lokalplanen omfatter ikke 
mulighed for at opføre et 
badehotel. 

ingen 21 

32. Skriver, at shelters er en 
udefineret byningestype, 
som måske kan ende 
med at blive mere 
”bygningslignende” end 
det man normalt forstår 
ved shelters. 

Ordet shelters vil indgå i de 
tilladelser, der er 
nødvendige for at de kan 
etableres og de vil indgå, 
som det er tilfældet når der 
gives tilladelse til shelters 
andre steder. 
For at der ikke opstår tvivl 
om hvad et shelter er 
anbefaler administrationen, 
at der indsættes en note 
som beskriver hvad der 
forstås ved et shelter. 

Administrationen 
anbefaler, at der 
tilføjes en note 
med hvad der 
forstås med 
begrebet 
”shelters”. 

21 

33. Byggeriet er for tæt på 
Nationalparken 
Kongernes Nordsjælland 

Der er tale om meget 
begrænsede planmæssige 
ændringer, som ikke 
umiddelbart har nogen 
indvirkning på 
Nationalparken. 

ingen 21 

34. Mener, at muligheden for 
badehotel blev indført i 
Kommuneplanen ved en 

Det er ikke kommuneplan 
2021-2033 der er i høring. 
Badehotellet kom med som 

ingen 21 
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ulovlig proces og at der 
er blevet fjernet et ”ikke” 
fra kommuneplanen, 
uden at byrådet var 
vidende om det. 

konsekvens af den politiske 
beslutning og har indgået i 
forbindelse med 
behandlingen af 
høringssvar, hvor flere 
høringssvar omhandlende 
muligheden for badehotel. 
Administrationen har ikke 
kendskab til hvad det er for 
et ”ikke” der ikke længere 
er med i kommuneplanen. 

35. Har en masse 
kommentarer til 
muligheden for 
badehotel. 

Lokalplanen omfatter ikke 
mulighed for at opføre et 
badehotel. 

ingen 21 

36. Ønsker ikke at der gives 
mulighed for shelters. 

Meningstilkendegivelsen 
tages til efterretning. 

ingen 21, 24 

37.  Giver udtryk for, at der 
allerede er nok faciliteter 
på campingpladsen og 
ønsker ikke at der gives 
mulighed for udvidelser.   

Meningstilkendegivelsen 
tages til efterretning. 

Ingen 21 

38. Spørger til hvilken 
instans borgerne kan 
klage til? 

I forbindelse med høringer 
og afgørelser udsendes en 
udførlig klagevejledning. 

ingen 21, 22 

39. Skriver om et ”ikke” der 
forsvandt. 

Der er borgere, som har 
henvist til en tidligere 
ændring i kommuneplanen. 
Administrationen har ikke 
været i stand til at 
lokalisere den påståede 
ændring, men har forstået, 
at det omhandler en 
gammel udgave af 
kommuneplanen og 
vurderer, at det ikke 
længere er relevant. 

ingen 23 

40. Mener, at der planlægges 
for et ”Tivoli-mekka af et 
sommerland” og mener 
ikke at Campingpladsen 
skal være synlig fra 
Ruslandskilen. 

Planændringerne ændre 
ikke væsentligt på hvor 
synlig Campingpladsen 
fremstår i området. 
Holdningstilkendegivelsen 
tages til efterretning. 

ingen 23 

41. Ønsker at 
lokalplanforslaget 
miljøvurderes. 

Gribskov Kommune har 
miljøscreenet 
lokalplanforslaget (og 
kommuneplantillæget) og 
konkluderet, at planerne 
ikke vil føre til væsentlige 
påvirkninger af miljøet. 

ingen 24 

42. Mener at der blevet 
fjernet et ”ikke” i forhold 
til muligheden for 
badehotel inden for  
matr. 1TU, i forbindelse 
med vedtagelsen af 
Kommuneplan 2021-33. 

Der er ikke fjernet er ”ikke” 
i kommuneplanrammen i 
forhold til muligheden for 
badehotel inden for matr. 
1TU, i forbindelse med 
vedtagelse af Kommuneplan 
2021-33. Administrationen 
har uden held forsøgt at 
finde om det skulle være 
sket i forbindelse med 
vedtagelse af en tidligere 
kommuneplan. 
Kommuneplanen tilføjede 
muligheden for badehotel. 

ingen 24, (22) 
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43. Giver udtryk for, at en ny 
vejadgang vil øge 
trafikken i området. 

Da antallet af brugere af 
campingpladsen ikke 
ændres væsentligt, på 
baggrund af planlægningen, 
vil trafikken heller ikke 
øges, blot blive fordelt 
mellem adgangsvejene. 

ingen 24 

45.  Mener ikke at 
lokalplanen er i 
overensstemmelse med 
intentionerne med 
fredningen for området, 
da den giver mulighed 
for at opføre mere 
permanent bebyggelse. 

Det fremgår af 
fredningsbestemmelsernes 
§ 10, at ”Fredningen ikke er 
til hinder for, at 
ejendommen matr.nr. 5d 
Dronningmølle, Esbønderup, 
anvendes som 
campingplads i 
overensstemmelse med 
lovgivningens almindelige 
regler herom”. Det betyder, 
at det, ifølge fredningen, er 
tilladt at drive campingplads 
på området med de 
bygninger der er 
nødvendige. 

ingen 25 

46. Kommer med en 
uargumenteret påstand 
om, at lokalplanforslaget 
ikke er i 
overensstemmelse med 
kommuneplanrammen. 

I høringssvaret beskrives 
ikke nærmere hvad der ikke 
skulle være i 
overensstemmelse med 
kommuneplanrammen. 
Administrationen vurderer 
at lokalplanforslaget er i 
overensstemmelse med 
kommuneplanrammen. 

ingen 25, 28, 29, 30 

47. Skriver at Gribskov 
Kommune er ved at 
træffer en beslutning i 
strid med den tidligere 
godkendte lokalplan. 

Der vedtages en ny 
lokalplan. Når lokalplanen 
er vedtaget, er det den nye 
lokalplan der gælder. 

ingen 22 

49. Mener at kommunen 
vurderer 
campingpladsens 
samfundsmæssige værdi 
højere end hensynes til 
de landskabelige værdier 

Gribskov Kommune sætter 
de forskellige hensyn op 
imod hinanden. 
Lokalplanen indeholderen 
række begrænsninger med 
henblik på bl.a. hensynet til 
de landskabelige værdier. 

ingen 26 

50. Mener ikke at 
lokalplanforslaget tager 
fredning af Ruslandskilen 
i betragtning og nævner 
bl.a. at byggefeltet 
placeres op imod det 
fredede område. 

Konkret sætter fredningen 
nogle rammer og Gribskov 
Kommune har vurderet, at 
det lokalplanen giver 
mulighed for, ligger inden 
for rammerne af fredningen. 
Herudover sætter 
lokalplanen nogle 
begrænsninger med henblik 
på at tage hensyn til natur 
og landskab. 

ingen 26 

51.  Giver udtryk for, at 45 
campinghytter på op til 
45 m2 svare til 17. 
sommerhuse på 120 m2, 
som hver ville have en 
grund på 260 m2 og at 
området dermed bliver 
væsentligt tættere 
bebygget. 

Der kan opføres op til 45 
campinghytter på en grund 
på samlet set 62.000 m2.  
En campinghytte regnes for 
en campingenhed. For hver 
campingenhed skal der 
være et nettoareal på min. 
100 m2. 
Sammenlignet med 

ingen 26 
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bebyggelserne i 
sommerhusområderne er 
det ikke særlig tæt. 

52. Skriver at 
campingregulativets 
bestemmelser bruges 
som argument for, at der 
ikke skal tages hensyn til 
landskabsværdierne og 
nævner nogle 
bestemmelser fra 
fredningen. 

Gribskov Kommune har 
vurderet, at det lokalplanen 
giver mulighed for ikke 
strider mod anden 
lovgivning. Lokalplanen 
indeholder nogle yderligere 
begrænsninger med henblik 
på bl.a. hensynet til de 
landskabelige værdier.  

ingen 26, 36 

53. Mener ikke at Gribskov 
Kommune har foretaget 
en miljøscreening eller 
en miljøvurdering af 
kommuneplantillægget 
efter 
miljøvurderingsloven 

Gribskov kommune har 
miljøscreenet 
kommuneplantillægget og 
vurderet, at forslaget ikke 
at give anledning til 
væsentlig påvirkning af 
miljøet. 

ingen 27, 35 

54. Mener at 
kommuneplantillægget 
og lokalplanforslaget er i 
strid med planlovens § 5 
b, stk. 1, nr. 1, jf. § 11 a, 
stk. 1, nr. 21, hvorefter 
der for planlægningen i 
kystnærhedszonen 
gælder, at der bl.a. kun 
må planlægges for anlæg 
i landzone, såfremt der 
er en særlig 
planlægningsmæssig 
eller funktionel 
begrundelse for kystnær 
lokalisering. 

Af kommuneplantillægget 
og lokalplanforslaget 
fremgår det, at formålet er 
at give bedre mulighed for 
rekreativ udnyttelse af det 
kystnære område, hvilket 
både er en 
planlægningsmæssig og 
funktionel begrundelse for 
kystnær lokalisering. 
Administrationen vurderer 
at kommuneplantillægget 
og lokalplanforsalget er i 
overensstemmelses med 
den nævnte § i planloven. 

ingen 27, 35 

55. Skriver at det ingen 
steder af 
kommuneplantillægget 
fremgår, hvor mange 
shelters tillægget giver 
mulighed for at bygge i 
Delområde D1 og giver 
udtryk for, at 
Lokalplanen muliggør 
lige så mange shelters, 
som arealet giver plads 
til. 

Generelt udstikker 
kommuneplanrammerne 
nogle overordnede rammer 
for hvad der kan være inden 
for et område, som så 
efterfølgende præciseres 
nærmere i en lokalplan, det 
er også tilfældet her. 
Lokalplanen giver 
bonusvirkning til opførelse 
af op til 8 shelters. 

ingen 27, 35 

56. Mener at 
kommuneplantillægget 
er i strid med planlovens 
§ 23 c, stk. 1, fordi der 
ikke før udarbejdelsen af 
ændringen (tillægget) 
har været indkaldt ideer 
og forslag m.v. 

I planlovens § 23C står:  
”Ved mindre ændringer i en 
kommuneplans rammedel, 
der ikke strider mod 
planens hovedprincipper, 
samt ved uvæsentlige 
ændringer i planens 
hovedstruktur kan 
kommunalbestyrelsen dog 
undlade at indkalde ideer og 
forslag m.v.”. Der er tale om 
mindre ændringer, som ikke 
kræver nogen 
foroffentlighed. 

Ingen 27, 35, (36) 

57. Giver udtryk for, at 
campingpladsen kan 
udvide med væsentligt 

Campingpladsen har 
udlejningstilladelse til 205 
campingenheder. En 

ingen 27, 35 
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flere gæster på baggrund 
af planændringerne. 

campingenhed kan f.eks. 
være en campingvogn, en 
campinghytte eller et telt og 
bruges som en 
beregningsmetode til at 
fastsætte campingpladsens 
kapacitet. Lokalplanen 
ændrer ikke på hvor mange 
campingenheder der kan 
gives tilladelse til og 
dermed heller ikke på 
campingpladsens kapacitet. 

58. Mener at det er 
usandsynligt, at 
bestemmelsen om en 
samlet plan for området 
skulle være indsat i 
kommuneplanrammen, 
for at angive, at der skal 
udarbejdes en lokalplan, 
før der kan bygges. 

Gribskov Kommune har 
vurderet, at lokalplanen er 
en ”samlet plan for 
området”. Det kan ikke 
have været intensionen 
med formuleringen, at der 
skal udarbejdes en samlet 
plan for området, hver gang 
der skal bebygges på 
Campingpladsens område. 
En del af lokalplanens 
område er i dag omfattet af 
lokalplan 9,2, som 
muliggøre et lokalcenter 
med butikker, servicestation 
og parkering på området. 
Bestemmelsen kan henvise 
til denne mulighed, som nu 
helt fjernes med vedtagelse 
af lokalplanen. 

Ingen 27, 35 

59. Skriver, at Lokalplanen 
tillader byggeri af 
campinghytter på 
lavbundsarealer, hvilket 
er i strid med 
kommuneplanens 
retningslinjer punkt 2.5 
om Lavbundsarealer. 

I forbindelse med 
vedtagelse af kommuneplan 
2021-2023 blev 
retningslinjen ændret, så 
det ikke længere er muligt 
at bygge i 
lavbundsområderne, men 
det upræcise digitale kort 
blev ikke ved samme 
lejlighed opdateret.  
Den endelige lokalplan 
bliver konsekvensrettet, så 
der ikke kan opføres hytter 
inden for 
lavbundsudpegningen. 

Administrationen 
anbefaler, at 
Kommuneplanens 
retningslinje 
2.5.2, om at 
lavbundsarealer 
skal friholdes for 
byggeri, anlæg, 
gengives i 
lokalplanens 
bestemmelser. 

27, 35 

60. Skriver at 
lokalplanområdet er 
beliggende inden for et 
område med særlige 
drikkevandsinteresser 
(OSD) og inden for et 
boringsnært 
indvindingsområde 
(BNBO).  
Om sådanne arealer er 
det i kommuneplanens 
retningslinje 4.4.5 om 
parkering bl.a. bestemt, 
at ”Parkeringsanlæg i 
områder med særlige 
drikkevandsinteresser 
skal sikres imod, at der 
sker nedsivning af 

Der anlægges ikke nye 
parkeringspladser og der er 
allerede færdsel i området i 
dag. En evt. ny vejadgang 
vil forkorte den vej 
brugerne skal køre igennem 
Campingpladsens område. 

Ingen 27, 35 
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forurenet vand.” 
61. Mener at den nye 

nye vejadgang til 
hytteområdet er i strid 
med fredningen. 

Det fremgår af 
fredningsbestemmelsernes 
§ 10, at ”Fredningen ikke er 
til hinder for, at 
ejendommen matr.nr. 5d 
Dronningmølle, Esbønderup, 
anvendes som 
campingplads i 
overensstemmelse med 
lovgivningens almindelige 
regler herom”. Det betyder, 
at det ifølge fredningen er 
tilladt at drive en 
campingplads på området. 
Etablering af adgangsvej fra 
Strandkrogen er ligeledes et 
forhold, der ikke reguleres 
af frednings-
bestemmelserne, så længe 
adgangsvejen etableres på 
campingpladsens område. 
Da en del af vejanlægget 
må formodes, at komme til 
at ligge uden for 
Campingpladsens område, 
vil det kræve at 
Fredningsnævnet for 
Nordsjælland giver 
dispensation. 

Administrationen 
anbefaler at det 
tilføjes i 
lokalplanens 
redegørelse, at 
etablering af ny 
vejadgang over 
de fredede 
arealer ved 
Strandkrogen til 
campingpladsen 
forudsætter, at 
der kan opnås 
dispensation fra 
Fredningen. 

27, 28, 35 

62. Giver udtryk for, at der 
ikke er redegjort godt 
nok for, at der gives 
mulighed for shelters 
inden for 
kystnærhedszonen.  

I redegørelsen står der, at 
Formålet er, at give bedre 
mulighed for rekreativ 
udnyttelse af det kystnære 
område. Dermed er shelters 
placeret tæt på kysten, 
fordi placeringen er vigtig i 
forhold til anvendelsen og 
en anden placering, længe 
væk fra kysten, giver ikke 
nogen mening. 

ingen 27, 35 

63. Mener, at shelters vil 
medføre flere gæster og 
dermed bidrage til 
”festivalstemning” med 
støj fra teltpladsen. 

Gribskov Kommune 
vurderer, at otte shelteres, i 
det eksisterende 
teltområde, ikke giver 
anledningen til en øget 
støjpåvirkning i fremtiden. 
Hvis der er støj ud over det 
sædvanlige, i skel til naboer, 
har kommunen mulighed for 
at regulere eventuelle 
støjgener efter §42 i 
Miljøbeskyttelsesloven. 
Gribskov Kommune har ikke 
modtaget klager over 
støjgener fra 
campingpladsen. 

ingen 27, 35 

64. Giver udtryk for, at tilladt 
højde skal regnes ud fra 
den aktuelle grundkote 
på det sted, hvor et 
shelter opføres. 
Kommer med en påstand 
at bonusbestemmelserne 
på flere punkter er i strid 

I lokalplanforslaget står der, 
at der skal måles fra 
naturligt terræn. I 
ansøgningen til 
kystdirektoratet er angivet 
mål på de shelteres 
campingpladsen ønsker at 
etablere på teltpladsen, ikke 

Ingen 27, 35 
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med Kystdirektoratets 
tilladelse. 

højden på shelters målt fra 
naturligt terræn. 
Der kan etableres op til otte 
shelters med bonusvirkning, 
i overensstemmelse med 
Campingpladsens 
dispensation fra 
Kystdirektoratet. 

65. Mener at planforslagene 
giver mulighed for en 
omfattende forøgelse af 
såvel byggeriet, som 
antallet af besøgende på 
campingpladsen, og i 
den omkringliggende 
natur, uden at det er 
undersøgt, hvilke 
konsekvenser dette vil 
have. 
 
Mener på denne 
baggrund ikke at 
planforslaget forholder 
sig til et stigende 
parkeringsbehov mm. 
 
Henviser til en klage som 
er indgivet ved 
planklagenævnet. 

Gribskov Kommune 
forventer ikke nogen 
væsentligt forøgelse af 
antallet af besøgende på 
pladsen. Campingpladsen 
har udlejningstilladelse til 
205 campingenheder. 
Lokalplanen ændrer ikke på 
hvor mange 
campingenheder der kan 
gives tilladelse til og 
dermed heller ikke på 
campingpladsens kapacitet. 

Ingen 27, 35 

66. Mener, at 
Kommuneplantillægget 
giver mulighed for, at der 
kan opføres et 
ubegrænset antal 
shelters, op til 90 
campinghytter samt - et 
badehotel og/eller et 
ferie- og 
konferencecenter i 4 
etager og 12,5 m højde i 
delområde D1. 

Generelt udstikker 
kommuneplanrammerne 
nogle overordnede rammer 
for hvad der kan være inden 
for et område, som så 
efterfølgende præciseres 
nærmere i en lokalplan. 
Normalt vil en 
kommuneplanramme f.eks. 
ikke sætte et antal på hvor 
mange huse der må bygges, 
men kun definere en 
overordnet anvendelse og 
evt. et antal etager, 
byggehøjde, 
bebyggelsesprocent og 
lignende. Antallet af 
shelters er ikke angivet i 
kommuneplanrammen, men 
lokalplanen giver 
bonusvirkning til 8 shelters. 
Det er uklart hvor 
påstanden om 90 
campinghytter kommer fra. 
Kommuneplantillægget 
ændrer ikke på muligheden 
for at opfører badehotel. 

Ingen 27, 35 

67. Menter at det er i strid 
med fredningen, at der 
kan opføres 45 
campinghytter. 

Det fremgår af 
fredningsbestemmelsernes 
§ 10, at ”Fredningen ikke er 
til hinder for, at 
ejendommen matr.nr. 5d 
Dronningmølle, Esbønderup, 
anvendes som 
campingplads i 
overensstemmelse med 

Ingen 27, 35 



 
17/18 

lovgivningens almindelige 
regler herom”. Det betyder, 
at det ifølge fredningen er 
tilladt at drive en 
campingplads på området 
med de bygninger mv. der 
er nødvendige for 
campingpladsens drift. 

68. Mener ikke at byggefelt 
B1 (delområde D2) 
rummer begrænsninger 
og giver udtryk for, at 
der kan etableres en 
bygning på 5.000 m2. 
 
Skriver, at de ikke 
mener, at der er 
foretaget nogen analyse 
af behovet for en 
bygning af den størrelse. 

Lokalplanen sætter nogle 
overordnede rammer for 
hvad der må bygges. Det 
der bygges skal være 
relevant for driften af 
Campingpladsen. Gribskov 
Kommune har søgt at skabe 
fleksibiletet for 
campingpladsen, ved at 
udvide byggefeltet for 
campingpladsens 
fællesfaciliteter lidt. 
 
For byggefelt B1 gælder det 
bl.a., at der kun må opføres 
bygninger i en tage, i op til 
5 meters højde (typisk kan 
man opfører bygninger i 8,5 
meters højde). Bygningerne 
skal udføres i teglsten 
og/eller træ. Bygningernes 
tage skal opføres i tagsten i 
beton eller tegl, 
bølgeeternit, tagpap eller 
som grønt tag. Der er 
desuden krav til farver. 

Ingen 27, 35 

69. Mener at det der 
planlægges for er så 
vidtgående, at 
lokalplanen ikke er i 
overensstemmelse med 
intentionerne med 
fredningen for området, 
eller med strand-
beskyttelseslinjen. 

Det fremgår af 
fredningsbestemmelsernes 
§ 10, at ”Fredningen ikke er 
til hinder for, at 
ejendommen matr.nr. 5d 
Dronningmølle, Esbønderup, 
anvendes som 
campingplads i 
overensstemmelse med 
lovgivningens almindelige 
regler herom”. Det betyder, 
at det ifølge fredningen er 
tilladt at drive campingplads 
på området, inklusiv hvad 
det indebærer af 
vejtilslutninger mv. 
Lokalplanen giver ikke 
mulighed for høje bygninger 
der kan medføre en 
væsentlig visuel påvirkning 
af omgivelserne. I 
lokalplanen er der redegjort 
for strandbeskyttelseslinjen. 

Ingen 28, 29, 30 

70. Takker for det tilsendte 
forslag til 
Kommuneplantillæg. Har 
ingen kommentarer til 
forslaget. 

 Ingen 33 

71. Skriver, at der stadigvæk 
er et ønske i 
Dronningmølle og omegn 

Konkret er der, i forbindelse 
med lokalplanlægningen for 
Campingpladsen, tale om 

Ingen  
(i forhold til den 
konkrete 

34 
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om at få analyseret og 
vægtet det potentiale, 
som findes i 
naturområderne omkring 
campingpladsen, og det 
potentiale der findes i 
campingpladsens forhold 
til landsbyen med 
butikker, spisesteder, 
strand og Put and Take 
sø m.m. Herefter 
nævnes nogle konkrete 
forhold og 
sammenhænge der 
kunne uddybes 
nærmere. (Se bilag) 

nogle begrænsede 
ændringer, der er vigtige for 
Campingpladsens drift. 
Politisk kan 
byrådet/udvalget vælge at 
få udarbejdet en 
helhedsplan for området. 
Den konkrete lokalplan er 
dog ikke til hinder for at 
man efterfølgende kan 
udarbejdes en helhedsplan 
for Dronningmølle-området 
eller inddrage tankerne i 
forbindelse med 
kommuneplanlægningen. 

lokalplan). 

72. Har vedlagt en klage, 
som de har indsendt til 
planklagenævnet. 

Gribskov Kommune har 
svaret på klagen. Klagen og 
Gribskov Kommunes svar er 
at finde på 
naevneneshus.dk.  
Klagenummer 1042048. 
Størstedelens af klagen er 
gengivet i høringssvar nr. 
27. 

Ingen 35 
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