Opstartsredegørelse for lokalplan 309.07 for
Campingplads og badehotel i Dronningmølle
Ansøgning
Ejeren af Campingpladsen ved Dronningmølle, har anmodet om en ny
lokalplan.
Campingpladsens ejer ønsker at:
 Etablere et badehotel i fire etager med tilhørende parkerings- og
fritids-faciliteter, (Se bilag).
 Udvide hytteområdet, med flere hytter, toiletfaciliteter og direkte
vejadgang.
 Etablere otte shelters, toiletfaciliteter og udvide udekøkkenfaciliteterne, i teltområdet nord for Villingebæk Strandvej.
Campingpladsen omfatter matr. nr. 5d, 5l, 5m og 1tu, Dronningmølle,
Esbønderup.

Se bilag med bygherres dispositionsplan med signaturforklaring (Vedlagt
som særskilt bilag i A3-format).
Matr. 5k og 1tx på illustrationen ligger uden for lokalplanområdet.
Matrikel nr. 1tu (Strandkrogen 2c, ejendomsnummer 16280, hovedmatrikel
5d):
Omfatter et område, hvor der i dag bl.a. er campingvogne. Her ønsker
bygherre at opføre et nyt badehotel med tilhørende parkerings- og
fritidsfaciliteter.

Badehotelet tænkes opført som en selvstændig længebygning i fire etager
med en højde på 12,2 meter og placeret skråt i forhold til Villingebæk
Strandvej. Bygningen forventes at indeholde ca. 30 hotelværelser, med
tilhørende toilet-/ og badefaciliteter og et mindre tekøkken på hvert
værelse. I stueetagen planlægger bygherre et hall-område med en mindre
reception, fællesarealer med fitnessrum, wellness (spa/sauna) og café med
selvbetjening. (se bilag)
Matrikel nr. 5d:
Matrikel nr. 5d omfatter legeplads (L), eksisterende tømmefaciliteter for
autocampere (TAC), eksisterende teltområde (TO), byggefelt til butik, café,
garage, opbevaring, mv. (udvidelse af eksisterende) (C), det eksisterende
byggefelt, hvor receptionsbygningen i dag er placeret (REC), her er for
nyligt etableret en ny swimmingpool (dispensationssag vinteren
2019/2020), eksisterende campingområde (CO) herunder et nyt byggefelt
til etablering af en toiletbygning, både et nyt og et eksisterende område til
udlejningshytter (HY), eksisterende regnvandsbassin (RVB), ny indkørsel
med bomanlæg (I).
Matrikel 5l:
På matrikel nr. 5l ønsker bygherre det eksisterende byggefelt udvidet med
køkken-/ og toiletfaciliteter samt et nyt område for ”shelters”. Derudover et
nyt område til pergola / overdækning til teltafdeling.
Matrikel 5m:
På den eksisterende matrikel nr. 5m fastholdes nuværende anvendelse til
autocampere (AC).
Stedet/området beskrivelse
Lokalplanområdet bliver anvendt som campingplads i dag. Campingpladsen
omfatter matr.nr. 5d, 5l, 5m og 1tu, Dronningmølle, Esbønderup.
Matriklernes samlede areal udgør ca. 62.000 m2.
Campingpladsen ligger i Dronningmølle, nord og syd for Villingebæk
Strandvej. Området syd for strandvejen (matr.nr. 5d, 5m og 1tu) afgrænses
mod syd af lokalbanen, mod øst af et boligområde ved Dronningmølle
Stationsvej og ferielejligheder ved Strandkrogen, mod nord af Villingebæk
Strandvej og mod vest af et grønt område langs Pandehave Å. Området
nord for Villingebæk Strandvej (matr.nr. 5l) afgrænses mod syd af
strandvejen, mod øst og nord af sø og strand og mod vest af en sti op mod
en villagrund.
Fredning
Matrikel 5d og 5m er omfattet af fredningen ’Rusland og Pandehave Å’ af
28. oktober 1992, der har til formål at bevare og forbedre områdets
biologiske og landskabelige værdier og bevare dets kulturhistoriske indhold.
Fredningen har derudover til formål at regulere offentlighedens adgang til
området. Den nuværende matrikel 1tu, hvor der ønskes opført et badehotel,
samt matrikel 5l nord for Villingebæk Strandvej, er ikke med i fredningen.
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I fredningens §10, afsnit A beskrives, at fredningen ikke er til hinder for at
matrikel 5d anvendes som campingplads i overensstemmelse med det
gældende campingreglement. Matr. nr. 5m er tilkøbt efter fredningen og der
gælder derfor strengere fredningsbestemmelser for denne matrikel.
I fredningens §10, afsnit B er beskrevet, at fredningen ikke er til hinder for,
at der, med fredningsnævnets forudgående godkendelse opføres mindre
bygninger mv. til servicebetonede formål på matrikel 1tu. Den daværende
matrikel 1tu omfatter i dag den nuværende matrikel 5m og den nordligste
del af matrikel 5d. Den nuværende matrikel 1tu er ikke omfattet af
fredningen.
Der er tinglyst en servitut ”akt 16_L_259” om fredning på ejendommen i
1981. Servitutten kan ikke aflyses med lokalplanen, men er ikke længere
gældende.
Vejadgang
Campingpladsens ejer ønsker en ny vejadgang etableret til matrikel 5d ved
de nye hytter. Fredningen indeholder ikke bestemmelser om vejadgang.
Bygherre har fået tilsagn fra naturstyrelsen til at etablere ny vejadgang her
(se bilag). Administrationen vurderer, at det er trafiksikkert at etablere
vejadgang her og anbefaler, at vejadgangen angives i lokalplanen. Inden
bygherre etablerer vejadgang skal de udarbejde et vejprojekt, der kan
godkendes af vejmyndigheden.
Strandbeskyttelseslinje
Matrikel 5l ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet
administrerer strandbeskyttelseslinjen. Strandbeskyttede arealer er
forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den
eksisterende tilstand. Kystdirektoratet kan i nogle tilfælde give dispensation
til byggeri eller andre ændringer af tilstanden. Uanset lokalplanens
bestemmelser, må der ikke foretages ændringer i eksisterende lovlige
forhold på matrikel 5l før kystdirektoratet har givet dispensation.
Bygherre har den 19. marts 2020 fået dispensation fra Kystdirektoratet til at
opføre otte shelteres, en ny bygning med køkkenfaciliteter, som erstatning
for den eksisterende samt to toiletter.
Administrationen foreslår, at lokalplanen udstikker nogle overordnede
rammer, der muliggør at der kan opføres shelters og lignende udendørs
faciliteter i området. Skal der opføres faciliteter i fremtiden, ud over hvad
Kystdirektoratet allerede har givet dispensation til, vil dog det kræve, at
ejer søger en ny dispensation.
Kystnærhedszone
Campingpladsen er omfattet af Kystnærhedszonen. Det betyder at ny
bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, at der skal tages
hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser
på de omgivende arealer og at offentligheden skal sikres adgang til kysten.
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Samtidigt skal der i redegørelsen til lokalplanforslaget redegøres for
hvordan, byggeriet vil påvirke kysten visuelt og der skal gives en
begrundelse, hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra
den eksisterende bebyggelse i området. Når badehotellet er højere end
normen i området skyldes det bl.a. et ønske om, at sikre de besøgende
havudsigt. Samtidigt er det et forholdsvist begrænset areal, der ikke er
omfattet af fredningen, hvorfor det kan være nødvendigt at bygge i højden.
Bevaringsværdigt landskab
En stor del af Gribskov er i Kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt
landskab. Landskaberne kan have stor oplevelsesmæssig betydning og skal
derfor friholdes for andet end samfundsnødvendigt byggeri og anlæg inden
for de udpegede områder. Administrationen vurderer, at badehotellet har en
væsentlig samfundsmæssig værdi, da det er med til at tiltrække turister til
området og bidrager til oplevelsen af Dronningmølle og oplandet til Gilleleje,
som et rekreativt område.
Matrikel 1tu, hvor bygherre vil opføre badehotel, opdeles af to områder, der
begge er udpeget som bevaringsværdigt landskab.
Den nordligere del af matrikel er udpeget som en del kystlandskabet. Da der
er tale om en smal lavtliggende stribe, som er afståret fra resten af området
af Villingebæk Strandvej, vurderes det, at det ikke vil ændre væsentligt på
arealanvendelsen, at opføre badehotel det pågældende sted.
Den sydlige del af matriklen er en del af udpegningen Ådalen. Ådalen er
dannet som en smeltevandsfloddal og litorinafjord under sidste istid, som
endte for knapt 12.000 år siden. Da området ligger lavt, set fra Villingebæk
Strandvej og da de omkringliggende området er bebygget, vurderes det
ikke at få nogen væsentlig indvirkning på oplevelsen landskabet, hvis der
opføres Badehotel det pågældende sted. Det anbefales dog at der i
udformningen og materialevalget tages hensyn til landskabsværdierne.
Bygherre har valgt at beklæde bygningen med træ og opføre bygningen
med grønt tag. Administrationen anbefaler, at der fastholdes en restriktiv
terrænregulering (se afsnit om parkering). Det vurderes, at bygherres
øvrige ønsker om at udvide hytteområdet og opføre shelteres mv. Ikke vil få
nogen indvirkning på oplevelsen af landskabet. Det skal dog beskrives
nærmere, i forbindelse med lokalplanlægningen.
Værdifulde kulturmiljøer
Den østlige del af Campingpladsen er udpeget som et område med
kulturhistorisk bevaringsværdi. Inden for områder med kulturhistoriske
værdier, må tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde
sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det
forringer deres værdi eller muligheden for at styrke eller genoprette deres
værdi.
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Området hvor der planlægges opført hytter, er en del af et område omkring
Pandehave Å, der i slutningen af ældre stenalder var udmundingen af en
fjord. Midt i fjordmundingen lå en ø, hvor mulighederne for rusefiskeri har
været ideelle. I området er der fundet talrige bopladsfund fra ældre
stenalder. Museum Nordsjælland har ingen indvendinger mod
Campingpladsens planer om at etablere hytter mv. så længe det sker inden
for Campingpladsens nuværende område.
Lavbundsareal
Campingpladsens nord-østlige hjørne, hvor der planlægges opført
feriehytter, er udpeget som lavbundsareal. Der må ikke deponeres jord eller
ske terrænregulering i lavbundsarealerne, som kan forhindre mulighed for
senere at genskabe det naturlige vådområde. Administrationen anbefaler
derfor at der ikke gives mulighed for terrænregulering, ud over hvad
bygningsreglementet allerede giver af mulighed for, dvs. maksimalt ½
meter.
Natura 2000
Campingplansen ligger ikke inden for et natura2000-område, men den
ligger tæt på to natura2000-områder. Syd-øst for området er 132
Ruslandsudpegningen og nord for området er 195 Gilleleje Flak og Tragten.
Natura2000-områderne er udpeget for at beskytte en række truede, sårbare
eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper. Der er allerede i dag
campingplads og ændringerne er ikke af så væsentlig karakter at de
forventes at få betydning for naturinteresserne eller påvirke Natura2000
områderne, men det er et krav at der skal redegøres for det, i forbindelse
med planlægning. Administrationen anbefaler derfor, at bygherre bliver bedt
om at redegøre for, hvorvidt den ændrede anvendelse af området vil
påvirke natura2000-områderne.
Jordforurening
En del af vejarealet på matrikel nr. 5d er registreret med jordforurening på
vidensniveau 2. Denne registrering skyldes formentlig, at der er anvendt
forbrændingsslagger i vejen. Det udløser kun restriktioner på den kortlagte
del af arealet, og har ingen betydning for de tilstødende arealer. Det samme
gælder matr. nr. 5k, der er kortlagt pga. tjæreforbindelser i jorden. Begge
dele er forholdsvis immobile (spredes meget lidt ved udvaskning) og udgør
derfor ikke nogen risiko for forurening af grundvandet.
Hvis de kortlagte vejarealer på campingpladsen, forbliver vejarealer, er det
uproblematisk. Hvis de skal ændres til mere følsom anvendelse, skal der
søges §8-tilladelse efter jordforureningsloven.
Grundvand
Området er placeret inden for et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD) og inden for et boringsnært Indvindingsområde (BNBO). Der skal
derfor tages særligt hensyn til at sikre drikkevandet.
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Hytterne bliver kloakeret og forbundet med den offentlige
hovedkloakledning, som løber gennem området og udgør derfor ikke en
forureningsrisiko for grundvandet.
Parkering
Badehotellets samlede bygningsareal er på 2.200 m2. Ifølge
kommuneplanen skal der etableres 1 parkeringsplads pr 50 m2 etageareal
for hotel og restaurant mv. svarende til 44 parkeringspladsen. Bygherre har
planlagt at anlægge 45 parkeringspladser, i forbindelse med strandhotellet
(se bilag med bygherres præsentation af badehotellet side 5). Da de
illustrerede parkeringspladser vil kræve en væsentlig terrænregulering,
anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med den præcise
disponering af parkeringspladserne i forbindelse med udarbejdelse af
lokalplan. Administrationen vurderer, at der er plads på grunden, til at de
nødvendige parkeringspladser kan etableres uden at ændre væsentligt på
terrænet.
Brandsikring
Jf. bygningsreglementet må der højst være 10,8 meter fra terræn til
underkant af redningsåbninger, der skal benyttes til redning med bærbare
stiger og højst 23,2 meter fra terræn til underkant af redningsåbninger, der
skal benyttes til redning med kørbare stiger.
Da beredskabet ikke har stigevogne i nærområdet, der kan nå op i fjerde
sals højde, vil det være nødvendigt, at sikre arealer uden om bygningerne
så der er plads til bærbare stiger og der må højst være 10,8 meter fra
terræn til underkant af bygningens redningsåbninger.
Bygherre har oplyst af brandkravene kan bygningen kan opfyldes, da der er
10,25 meter til overkant værn på altaner og 10 meter til underkant af
redningsvinduer.
Ekstremregn
En større del af området forventes at kunne blive oversvømmet i forbindelse
med en 100 års regnhændelse (ekstremregn). Da Campingpladsens område
er stort og da der ikke er nogen umiddelbare naboer, som vil blive påvirket,
forventes det, at udfordringen med at sikre området for oversvømmelse kan
løses inden for område. Administrationen anbefaler, at bygherre i
forbindelse med lokalplanlægningen, redegøre for, hvordan de vil sikre
området mod oversvømmelse, samt at der i lokalplanen gives mulighed for,
en mindre grad af terrænregulere ud over ½ meter, hvis det er nødvendigt
for at forbygge oversvømmelse.
Eksisterende plangrundlag mv. for ejendommen
Zonestatus
Området syd for Villingebæk Strandvej er byzone, mens området nord for
ligger i landzone.
Ved udarbejdelse af ny lokalplan kan der medtages en bestemmelse om
erstatning af planlovens §35, stk. 1 gældende for matr.nr. 5l, så der opnås
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bonusvirkning shelterområdet. Det betyder, at man kan undgå, at der
efterfølgende skal søges landzonetilladelse.
Kommuneplanramme
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 6.R.06 –
Campingplads ved Dronningmølle.
Under bebyggelse i kommuneplanrammen står 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”.
Den nævnte formulering åbner ikke op for at der kan opføres badehotel.
Hvis lokalplanen skal give mulighed for, at der kan opføres badehotel, er det
derfor nødvendigt, at vedtages et kommuneplantillæg, som giver mulighed
for, at der kan opføres badehotel på matrikel 1tu (uden for det fredede
område).
Lokalplaner
Matr.nr. 5l, 1tu og 5d (sydligste del) er omfattet af lokalplan nr. 9.16 for
Dronningmølle Strandcamping. Lokalplanens bryggefelt omfatter ikke det
område hvor campingpladsen ønsker at udvide med flere feriehytter og den
åbner ikke op for, at der kan etableres et strandhotel eller at der kan
etableres shelters og andre udendørsbygninger nord for Villingebæk
Strandvej. Det vil derfor være nødvendigt at vedtage en ny lokalplan, hvis
bygherres ønsker skal imødekommes.
Matr.nr. 5m og 5d (den nordøstlige del af lokalplanområdet) er omfattet af
lokalplan 9.2. Området er i lokalplanen udlagt til serviceformål. Det vil være
hensigtsmæssigt at samle Campingpladsen under en lokalplan. Derfor er
matr. nr. 5m og 5 d medtaget i lokalplanen.
Planmæssig vurdering
Campingpladsens ejer ønsker at udvikle campingpladsen med et nyt
badehotel i fire etager og tilhørende parkerings- og fritids-faciliteter; en
udvidelse af hytteområdet, med flere hytter og direkte vejadgang; samt
toiletfaciliteter, udvidelse af udekøkken-faciliteterne og mulighed for at
opføre otte shelters, i teltområdet nord for Villingebæk Strandvej.
Da de nuværende lokalplaner ikke åbner mulighed for, at gennemføre de
nævnte udvidelser, vil det være det nødvendigt, at vedtage en ny lokalplan
for området. Det vil også være også være nødvendigt, at vedtage et
kommuneplantillæg, da den nuværende kommuneplanramme ikke åbner
mulighed for at etablere badehotel.
En del af området er omfattet af en fredning, der har til formål at bevare og
forbedre områdets biologiske og landskabelige værdier og bevare dets
kulturhistoriske indhold, samt at regulere offentlighedens adgang til
området. Administrationen vurderer, at de ønskede udbygninger kan ske
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inden for rammerne af fredningen og at det planlagte badehotel ligger uden
for det fredede område.
Administrationen foreslår, at der udlægges nogle større byggezoner (se
bilag), så lokalplanen har fleksibilitet til at rumme udbygninger og
ændringer i fremtiden. Det vil dog stadig være nødvendigt for bygherre, at
søge fredningsnævnet om tilladelse, før de kan få lov til at bygge efter
lokalplanen.
Bygherre har fået dispensation fra kystdirektoratet, til at opføre otte
shelters og til at udvide en bygning inden for strandbeskyttelseslinjen.
Administrationen anbefaler, at lokalplanen giver mulighed for at der kan
opføres shelteres, bålhytter og linende udendørsfaciliteter inden for
matriklen. Ønsker Campingpladsen yderligere faciliteter i fremtiden, må de
søge kystdirektoratet om tilladelse samt en landzonetilladelse, men det vil
ikke kræve dispensation fra lokalplanen.
Badehotellet planlægges opført, som en længebygning med altaner, i stil
med andre badehoteller. Bygningen planlægges opført med grønt tag og
bygningens facader tænkes opført med en smal lodret træbeklædning (se
bilag). Administrationen anbefaler, at det skrives ind som et krav i
lokalplanens bestemmelser, da det er væsentligt for at bygningen tilpasser
sig landskabet.
Administrationen vurderer, at Badehotellet passer ind i området. Bygningen
er stor sammenlignet med hvad der ellers findes af bygninger i området;
men skalaen er ikke ukendt for området, da der umiddelbart vest for
badehotellet er opført længebygninger i tre etager. Samtidigt ligger
bygningen lavt i terræn, i forhold til Villingebæk Strandvej (3-3,5 meter) og
vil derfor ikke syne så høj. De planlagte karnapper og altaner er med til at
nedbryde skalaen, så bygningen kommer til at virke mindre bastant.
Ud over Campingpladsen og ferieboligerne på strandkrogen 2D-2S (der er
opført i 3 etager) er der ikke nogen naboer tæt på, som bliver påvirket
direkte af byggeriet.
Interessentanalyse
Der er ikke nogen naboer, som bliver væsentligt påvirket af planerne, til
gengæld er der en række frednings og naturinteresser, hvor myndigheder
og foreninger bør høres.
Høringsparter:
 Fredningsnævnet
 Kystdirektoratet
 Danmarks Naturfredningsforening
 Dronningmølle og omegns borgerforening
 Lokalforeningsrådet
 Ejere af ferieboliger på strandkrogen
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Overordnet tidsplan
Udvikling, By og Land beslutter den 18. august 2020 om lokalplanen skal
igangsættes. Lokalplanen er som udgangspunkt delegeret.
Da der ikke er nogen umiddelbare naboer ud over ferielejlighederne ved
Strandkrogen forventes der ikke væsentlige indsigelser fra naboer. Til
gengæld er der en række myndigheder, der kan have interesser og natur og
fredningsinteresser, der kan blive nødvendigt at af afklaret. Der afsættes tre
måneder til udarbejdelse af lokalplanforslaget.
Herefter forventes lokalplanforslaget og tilhørende kommuneplantillæg at
blive sendt i høring i fire uger, i november måned. Hvis ikke der er
indkommet høringssvar forventes lokalplanen at blive vedtaget
administrativt midt i december ellers januar 2021.
Konklusion : Planens principper og tilvejebringelse
Administrationen anbefaler, at udarbejdelse af lokalplan og
kommuneplantillæg for Campingplads og badehotel i Dronningmølle
igangsættes og udarbejdes med udgangspunkt i følgende principper:
At give mulighed for:
 at der kan etablere et badehotel i fire etager.
 at hytteområdet udvides med flere hytter
 at der kan etableres vejadgang til hytteområdet.
 at der kan etableres otte shelters, toiletfaciliteter og en udvide
udekøkken-faciliteterne i teltområdet nord for Villingebæk Strandvej.
 at der defineres byggezoner, som giver mulighed for fremtidige
udbygninger (se bilag).
At sikre:
 at der ikke sker væsentlig terrænregulering (mere end ½ meter)
inden for området (af hensyn til landskabsværdierne), ud over hvad
der er nødvendigt for at sikre området mod oversvømmelse.
 at byggeriet tilpasser sig omgivelserne, (ved at sætte bestemmelser
om, at badehotellet skal opføres med grønt tag og træbeklædning).
Da området ligger tæt på to natura2000-områder (beskyttet natur)
anbefaler administrationen, at bygherre bliver bedt om at redegøre for,
hvorvidt den ændrede anvendelse af området vil påvirke natura2000områderne.
Herudover anbefales det, at bygherre redegøre for hvordan området kan
sikres mod oversvømmelse.
Da de illustrerede parkeringspladser vil kræve en væsentlig
terrænregulering, anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med
den præcise disponering af parkeringspladserne.
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Kortbilag 1: Lokalplanens afgrænsning
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Kortbilag 2: Byggefelter
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