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Camp Adventure ved Vester Egede  

Lov om pLanLægning
Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01. juli 2020 med senere ænringer) samler alle reglerne 
om fysisk planlægning. 

Zoneinddeling 
Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhuszoner og landzoner. Egentlig byudvikling kan kun 
finde sted i byzoner. Bebyggelse i områder, der er udlagt til sommerhusområder, må som 
udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret og i kortere perioder om vinteren. Byrådet har 
dog mulighed for at gøre visse undtagelser. Landzone kan fortrinsvist anvendes til jordbrug, 
fiskeri og skovbrug. Overførsel af areal fra landzone til byzone eller sommerhusområder kan 
kun ske ved lokalplan.

Kommuneplan 
Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en oversigt 
over, hvor der fremover skal være boliger, erhverv, grønne områder, veje osv. I kommunepla-
nens rammedel fastlægges det overordnede indhold for lokalplanerne. Byrådet skal arbejde 
for, at kommuneplanen gennemføres.

Lokalplan 
Lokalplanen er den mest detaljerede plan for anvendelsen og udseendet af et givet mindre 
område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om bygningers anvendelse, deres 
udformning og placering.  Vedtagne lokalplaner indberettes til plandata.dk.

Byrådet har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan - og kan i et begrænset 
omfang dispensere fra lokalplaners bestemmelser.

Der skal tilvejebringes lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større 
bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af større bebyggelser. Pligten til at udarbejde 
lokalplaner skal sikre sammenhæng i den kommunale planlægning samt borgernes indsigt i og 
indflydelse på planlægningen.

I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kommuneplantil-
læg og lokalplan. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlægningen i mindst 2 
uger. Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan vedtages endeligt. I denne 
periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigelser til indholdet af planforslaget.

Klagevejledning 
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. 
Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål 
påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af 
forslag til tillæg nr. 1 til lokalplanforslag nr. 1200-39, jf. lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planfor-
slagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf.  lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 26. juni 2020) § 
48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid 
fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager 
som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virk-
somhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klage-
portalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fasthol-
der afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked 
om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du 
forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning ti Faxe Kommune. Kommunen 
videresender herefter din anmodning til nævnet, dom træffer afgørelse om, hvorvidt du kan 
fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prø-
velse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt.
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Camp Adventure ved Vester Egede

indLedning
Dette dokument indeholder forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 for Camp 
Adventure ved Vester Egede

Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit:

Lokalplan
Redegørelse
Redegørelsen indledes med en beskrivelse af lokalplanområdet og dets beliggenhed, 
lokalplanen baggrund og formål, de eksisterende forhold i området samt de fremti-
dige forhold i lokalplanområdet.
Herefter redegøres for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, 
samt om den udførte miljøscreening af planen. Der oplyses, om det er nødvendigt 
med tilladelser og dispensationer fra kommunen eller andre myndigheder.

Lokalplanbestemmelser
I denne del er fastlagt bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige 
anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden, samt bestem-
melser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med 
lokalplanens retsvirkninger for ejere, samt en vedtagelsespåtegning.

Kortbilag
Kortbilag viser lokalplanområdet og evt. delområders afgrænsning, bebyggelsesre-
gulerende forhold som f.eks. byggefelter og byggelinjer samt andre forhold der er 
relevante at vise i sammenhæng med lokalplanens redegørelse og bestemmelser.

offentLighedsperiode
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 for Camp Adventure ved Vester Egede 
er offentliggjort den xx.xx.2020. Planforslaget er i offentlig høring i perioden den 
xx.xx.2020 til den xx.xx.2021.

Bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser sendes som e-post til:
plan2@faxekommune.dk

Eller som brev til: Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
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rredegøreLse
baggRund

Lokalplan 1200-39 for Camp Adventure ved Vester Egede fra 2019, giver bo-
nusvirkning til en række projekter, blandt andet et mindre hotel på 500 m² 
i byggefeltet i lokalplanens delområde D, og et aktivitetstårn, mindre funk-
tionelt nødvendige bygninger samt fem shelters  i byggefeltet i lokalplanens 
delområde A3.
Camp Adventure har i sensommeren 2020 søgt om:
• en ny placering af hotellet i delområde D, samt om at øge bygningsarea-

let til 3.000 m². 
• at opføre en en servicebygning på op til 800 m² uden for det udlagte 

byggefelt i delområde A3.
• at opføre hytter og teltpladser på platforme, med et samlet areal 400 m², 

uden for det udlagte byggefelt i delområde A3.
• at indrette et eventlokale og café på toppen af aktivitetstårnet i byggefel-

tet i delområde A3 med et bygningsareal på op til 150 m².
• at indrette 6 anneksbygninger og udebade i forbindelse  med glamping-

telte på platforme i delområde C1.

Faxe Kommune har vurderet, at det ansøgte kan realiseres ved et tillæg til 
lokalplan 1200-39.

lokalplanoMRådet

Tillæg nr. 1 følger samme afgrænsning som lokalplan 1200-39, ligesom af-
grænsningen af lokalplanens delområder er fastholdt uændrede. Lokalplan-
området er vist på luftfoto på forsiden og omfatter et areal på ca. 100 ha.

lokalplantillæggets indhold

Med tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 sker der følgende ændringer i lokalpla-
nens delområde A3, C1 og D1:

Delområde A3
I delområde A3 opdeles det eksisterende byggefelt i tre mindre byggefelter 
(se kortbilag 2) til henholdsvis et aktivitetstårn (byggefelt 3), en servicebyg-
ning (byggefelt 4) og et byggefelt (5) til hytter, glamping og shelters. Alle 
byggefelter placeres så de ikke er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen.
Indenfor byggefelt (3) giver planen, som idag, bonusvirkning til at opføres et 
op til 30 m højt aktivitetstårn. Tillæg nr. 1 åbner herudover mulighed for, at 
der kan opføres et evenlokale på op til 150 m² på toppen af aktivitetstårnet. 
For at sikre, at lokalet ikke er synligt over stor afstand, er det i planen fastsat, 
at toppen af lokalet/taget ikke må overstige kote 93, så lokalet er skjult af 
de omkransende  trætoppe. Lokalplantillægget giver ikke bonusvirkning til 
eventlokalet. Den endelige højde og udformning af lokalet samt vilkår om 
belysning vil blive fastsat i en opfølgende landzonetilladelse.
I byggefelt (4) giver lokalplantillægget bonusvirkning til en publikumsorien-
teret servicebygning på op til 800 m² til cafe, toiletter, mødelokaler o.lign.
Endelig giver planen bonusvirkning til hytter, glampingtelte og shelters med 
et samlet areal op til 400 m² inden for byggefelterne (3, 4 og 5). 
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Delområde C1
I delområde C1 har Faxe Kommune tidligere meddelt landzonetilladelse til 6 
glampingtelte på platforme, 6 toiletbygninger samt én anneksbygning med to 
værelser i tilknytning med den ene af disse.
Med tillæg nr. 1  indarbejdes nævnte landzonetilladelser i lokalplan 1200-39, 
blandt andet ved at udlægge et byggefelt (2). Herudover meddeles bonus-
virkning til yderligere 5 anneksbygninger med to værelser, samt 6 udebade i 
tilknytning til glampingplatformene.

Reference foto – eventlokale i aktivitetstårn

Reference foto – Glamping på platform

Reference foto – publikumsorienteret servicebygning
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Delområde C1/D
Lokalplan 1200-39 udlægger et byggefelt i delområde D hvor der må opføres 
en bygning på op til 500 m ² til café, hotel, mødelokale og lignende pubili-
kumsfaciliteter. 
Med tillæg nr. 1 flyttes byggefelt (1) ud af fortidsmindebeskyttelseszonen 
og  til kanten af en tidligere grusgrav. Byggefeltet ligger både i delområde 
C1 og D. Hertil øges den samlede  bebyggelse til max. 3.000 m². Anvendel-
sebestemmelserne for delområde D fastholdes uændret, mens anvendelses-
bestemmelserne for delområde C1 ændres, så der åbnes mulighed for hotel, 
cafe mv. i byggefelt 1.
Tillæg nr. 1 åbner mulighed for, at bygninger i byggefelt 1 kan opføres i op til 
3 etager, dog således at den nedeste etage opføres under terræn, dvs. bygges 
ind i skrænten i delområde C1.
Den nye placering ligger højt i landskabet – knap 10 m over Brødebækgård 
og er synlig over længere afstand. For at indarbejde bygningen i landskabet, 
er der fastsat bestemmelser om, at bygningen ikke må overstige kote 76. 
Derved vil bygningen ikke blive højere end det bakkede landskab mod vest 
og trætoppene mod øst. Mod syd stiger landskabet yderligere og fremstår 
som skov.
Endelig er der fastsat bestemmelser om at vinduer skal orienteres mod syd 
og at der skal etableres et plantebælte nord for byggefeltet til hotellet.

Reference foto – glampingplatform med toiletbygning og anneks

Placering i delområde D   –  Princip 75 hotelmoduler på skrænt  –  Indretning af  hotelmodul     
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forhoLd tiL anden pLanLægning
statslig og Regional planlægning

Tillæg 1 til lokalplan 1200-59 er udarbejdet i overensstemmelse med statslig
og regional planlægning.

koMMuneplan 2013-2025 og koMMuneplantillæg nR. 25
Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2013 og tillæg nr. 25 til 
samme. Planområdet ligger indenfor rammeområde Å-R6. Rammebestem-
melserne for Å-R6 er gengivet nedenfor. 
Hotellet i byggefelt kan opføres i op til 3 etager, men da den tredie etage kun 
kan etableres ”under terræn” vil bygningen fremstå i to etager set fra vest, 
syd og øst. 
Derfor vurderes bestemmelserne  i tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39, at være i 
overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Rammer for 
lokalplanlægning

Å-R6

Navn Camp Adventure – Gisselfeld Kloster

Anvendelse Større fritidsanlæg – Oplevelsesområde med klatrebaner, over-
natning, udsigtstårn, besøgsgård og dyrepark mv.

Bebyggelsens art Trætopbaner, udsigtstårn, aktivitetstårn, besøgscenter, park-
eringsplads og andre bygninger til området som bygninger til 
dyr, reception, cafeteria, kiosker, toiletter, udstillingsbygninger, 
overnatning mv.

Max. bebyggelsesprocent 
for den enkelte ejendom

Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed: 1 

Max. bebyggelseshøjde Max 10 meter – på nær udsigtstårn med en totalhøjde på 
≤ 60 meter, et aktivitetstårn på ≤ 30 meter, en boardwalk 
med billettårn og tilhørende reposer mv. på ≤ 20 meter og et 
besøgscenter på < 14 meter.

Max. antal etager 2 etager

Bemærkninger Når området udlægges til større fritidsanlæg, skal der 
i lokalplanen redegøres for de hensyn, der skal tages i 
forbindelse med sådanne anlæg. 
Fremtig bebyggelse i forbindelse med besøgsgård skal fasthol-
de gårdspladsen som motiv.
Byggeri opføres i samlede klynger, altovervejende i forbindelse 
med de eksisterende gårde og indenfor i en lokalplan af-
grænsede byggefelter. 
Det samlede bruttoetageareal til kiosk og salg af souveniers 
må maksimalt udgøre 250 m2, jf. planlovens § 5o.
Ved udnyttelse af området til fritidsanlæg, skal der etableres 
ny forbindelse til offentlig vej.
I forbindelse med lokalplanlægning skal der tages højde for 
muligt udlæg til udvidelse af Rute 54. 

Nuværende zoneforhold Landzone

Fremtidige zoneforhold Landzone
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RetningslinjeR

De nye byggefelter i delområde A3, C1 og D udlagt med tillæg nr. 1 til lo-
kalplan 1200-39 ligger inden for følgende udpegninger, som er omfattet af 
kommuneplanens retningslinjer:
• Friluftsområde
• Større sammenhængende landskaber 
• Særligt bevaringsværdige landskaber
• Regionalt geologisk interesseområde
• Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
• Kirkeomgivelser
• Byggeri i det åbne land

I lokalplan 1200-39 er lokalplanens planlægningsmæssige sammenhæng 
med nævnte retningslinjer til udpegningerne beskrevet. Det er dog fundet 
relevant, kort at beskrive lokalplantillæggets sammenhæng med følgende 
retningslinjer:
• Større sammenhængende landskaber 
• Særligt bevaringsværdige landskaber
• Kirkeomgivelser
• Byggeri i det åbne land
Herudover vurderes det, at tillæggets sammenhæng til de øvrige retningslin-
jer  ikke behøver yderligere redegørelse.

Byggeri i det åbne land
4.1.10 Der må, i det åbne land, ikke opsættes lys, som kan være forstyrrende 
eller som kan ses over større afstande.
4.1.15 Fritidsanlæg skal placeres i henhold til retningslinjerne i 4.5.4 og 4.5.5

Større sammenhængende landskaber
4.3.1.1. I disse områder skal der tages særlige hensyn til de landskabelige 
interesser, herunder skal udsigtskiler og karakteristiske landskabselementer 
sikres.

Særligt bevaringsværdige landskaber
4.3.4.1. I disse områder skal der tages særlige hensyn til de landskabelige 
interesser, herunder skal områdernes særligt karakteristiske landskabsele-
menter sikres.
4.3.4.2. Tekniske og rekreative anlæg samt bebyggelse, som tjener jordbrug-
serhvervet, kan tillades, hvis de kulturhistoriske, rekreative og landskabelige 
interesser ikke påvirkes.

Planens sammenhæng med retningslinjer for bevaringsværdigtlandskab og 
byggeri i det åbne land: Lokalplanområdet er både udpeget som særligt beva-
ringsværdigt landskab og som større sammenhængende landskab. 
Byggefelt 1 i delområde C1/D ligger højt i landskabet (kote 70). Lokalplantil-
lægget fastsætter, en højdebegrænsning op til kote 76, hvilket svarer til koten 
på det bakkede landskab umiddelbart vest for det nye byggefelt til hotellet. 
Herudover er der fastsat krav om at vinduer skal orienteres mod syd, væk fra 
omgivende veje og der skal etableres et plantebælte nord for byggefeltet til 
hotellet.
I byggefelt 3 i delområde A3 giver den gældende lokalplan bonusvirkning til 
et op til 30 m højt aktivitetstårn. Delområdet er er omkranset af skov mod 
nord, vest og syd. Med tillæg nr. 1 åbnes mulighed for et eventlokale på op 
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til 150 m² i tårnet. Placeringen af lokalet fastsættes til maksimalt kote 93, 
hvilket svarer til højden på trækronerne i den omgivende skov. Der gives ikke 
bonusvirkning til mødelokalet, idet den eksakte højde og vilkår om belysning 
i mødelokalet fastsættes i en efterfølgende landzonetilladelse.
Byggefelt 4 er omkranset af skov mod nord, vest og syd. Det vurderes, at den 
planlagte servicebygning vil være skjult af skov og terræn.
Byggefelt 2 og 5 er udlagt til blandt andet glampingtelte og hytter, og det 
vurderes, at de vil være skjult af skov og landskab

Kirkeomgivelser
6.5.2. De udpegede kirkeomgivelser er områder af særlig betydning for ople-
velsen af kirken i lokalområdet, og har derfor en særlig beskyttelse. Registre-
ringen bruges med henblik på at undgå uheldigt placeret byggeri, tekniske 
anlæg, skovtilplantning eller andre forhold omkring kirkerne. 
6.5.3. I forbindelse med landskabelige ændringer, herunder skovrejsning, 
nedrivninger, væsentlige ombygninger, opførelse af nybyggeri eller tekniske 
anlæg mm. inden for kirkeomgivelserne skal det vurderes – om nødvendigt 
i samarbejde med de statsanerkendte museer og de kirkelige myndigheder – 
om kirkens samspil med landskabet eller bymiljøet visuelt sløres eller forrin-
ges, og om oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier vil blive 
påvirket i en grad, der er i strid med de hensyn kommunen skal varetage.

Planens sammenhæng med retningslinjer for Kirkeomgivelser: Byggefelt (1) 
i delområde C1/D som udlægges til hotel, cafe, mødelokale mv. ligger i et 
område der er udpeget som kirkeomgivelser i Faxe Kommuneplan 2013. Ho-
tellet placeres i udkanten af kirkeomgivelserne cirka 1,2 kilometer fra kirken 
og i et område der hidtil har været beplantet med juletræer. 
I arbejdet med den kommende Kommuneplan 2021 har Faxe Kommune 
revurderet kirkeomgivelsesudpegningerne og der er lagt op til udpegningen 
omkring Vester Egede Kirke reduceres væsetligt, da kirken kun er synlig/op-
leves på kort afstand fra kirken.
Alt andet lige vurderes det, at hotellet ikke vil ændre indsynet til Vester Ege-
de kirke pga. afstanden til kirken kombineret med beplantningen og de store 
terræn forskelle i området mellem byggefeltet og kirken.

miLjøforhoLd
MiljøvuRdeRing

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(LBK nr. 973 af 25. juni 2020) har til formål at sikre et højt miljøbeskyttel-
sesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse 
af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at 
fremme en bæredygtig udvikling.
I henhold til denne lov er der foretaget en screening af lokalplanens indvirk-
ning på miljøet. Screeningen er pt. i høring frem til uge 50. Når der er truffet 
en screeningsafgørelse sendes lokalplantillægget i høring.
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LokaLpLan bestemmeLser
Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1200-39 for Camp Adventure ved Vester Egede-
Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 287 af 1. juli 2020 med senere ændringer) 
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§2 Område, zonestatus og bonusvirkning
2.4 Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, jf. planlovens § 35, stk. 1, 

(bonusvirkning) jf. § 15, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om planlægning 
(LBK nr. 287 af 16/04/2018) til følgende, forudsat at det overholder 
lokalplanens øvrige bestemmelser:

 • bebyggelse inden for byggefelter i delområde A1, A3, A4, B1, C1 og D.
 • ændret anvendelse af bygninger i delområde A1, B1, B3 og C1 
 • ændret anvendelse af ubebyggede arealer til rekreative faciliteter i 

delområde A2, A4, C1 og inden for byggefeltet i delområde A3, 
 • parkeringsplads i delområde D 
 • eventuelle vandhuller 
 • skure jf. bestemmelsen i § 7.20.
 • de førnævnte forhold, herunder terrænændringer til disse, som er 

nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse.

 • Følgende bestemmelser i denne lokalplan er ikke omfattet af bonus-
virkning, og der skal således søges om landzonetilladelse før etable-
ring:  - § 7.7 eventlokale i aktivitetstårnet i byggefelt 3

   - § 8.19  (svævebane fra delområde A4 til A3).

2.6 I henhold til planlovens § 15, stk. 4, fastlægges desuden som betingelse 
for bonusbestemmelsen, at rekreative anlæg i delområde C1, A2, A3 
og A4, samt parkeringsplads og bygning i delområde D og indhegning 
af dyrefolde fjernes senest 1 år efter endt anvendelse, og den tidligere 
tilstand reetableres. Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket inden 
for et år, kan kommunalbestyresen lade det ske for ejers regning.

§3 Områdets anvendelse
3.4 Inden for byggefeltet byggefelterne i delområde A3 må opføres:
 • aktivitetstårn med tilhørende faciliteter såsom klatretårn, og forhin-

dringsbane samt café og mødelokale.
 • bygning til publikumsorienterede servicefaciliteter, som café, møde-

lokale, lager, toiletter og lignende. 
 • Inden for byggefeltet må ligeledes opføres mindre funktionelt 

nødvendige bygninger samt hytter, teltpladser på platforme og fem 
shelters.

 Uden for byggefelteterne i delområde A3 må kun opføres en pælebane 
og gangbro.

3.10 Delområde C1 skal anvendes som besøgsgård, overnatning og dyre-
park med tilhørende ubebyggede arealer til afgræsning.  
Inden for byggefelt (1) må der alene opføres en bygning til café, hotel, 
mødelokale, toiletter og lignende publikumsfaciliteter.  
Inden for byggefelt (2) må der alene opføres teltpladser på platforme, 
samt anneks, toiltbygninger og udebade. I delområde C1 kan opføres 
en gangbro, hvis principielle placering fremgår af Bilag 2 (til lokalplan 
1200-39). 
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§7 Bebyggelsens omfang og placering

Byggefelter i delområde A1, B1,C1 og D
7.2 Bebyggelsesprocenten er maks. 40 inden for de fastlagte byggefelter i 

delområde A1, B1 og C1, jf. bilag 2 kortbilag B. 
7.3 Ny bebyggelse må kun etableres indenfor de udlagte byggefelter i del-

område A1, B1, C1 og D, jf. bilag 2 kortbilag B. 
 De dele af byggefelterne, der ikke anvendes til bebyggelse, kan anven-

des til henholdsvis mindre parkeringsarealer, udendørs opholdsarea-
ler og afgræsningsarealer, jf. § 3.00. 

 Uden for byggefeltet i delområde A1 kan etableres en naturlegeplads.
 I byggefelt (2) i delområde C1 må der opføres op til 6 teltpladser på 

terrasser/platforme, 6 annekser, 6 toiletbygninger samt 6 udebade 
i tilknytning til disse. De 6 annekser skal etableres under de opførte 
platforme til glampingtelte. Konstruktioner må ikke skygge for det 
åbne vandspejl og vegetationen omkring dette.

Byggefelterne i delområde A3
7.7 Inden for byggefeltet i delområde A3 kan placeres rekreative faciliteter 

åsom et aktivitetstårn med klatrevæg, naturforhindringsbane, shelters 
og en mindre bygning til redskaber på maksimalt 50 m2 og en bygning 
til toiletfaciliteter på maksimalt 50 m2. Undtaget heraf er kunstige 
trætopbaner på pæle og en grusvej, der må placeres uden for byggefel-
tet.

 I delområde A3 må der:
 • i byggefelt (3) opføres et aktivitetstårn med klatrevæg samt naturfor-

hindringsbaner. Der må etableres en elevator i tilknytning til tårnet. 
I aktivitetstårnet må der indrettes et eventlokale på op til 150 m² til 
café, mødelokale, køkken og lignende. 

 • i byggefelt (4) opføres en bygning på op til 800 m² til publikumsori-
enterede servicefaciliteter som café, mødelokale, køkken, toilet, lager 
og lignende.

 • i byggefelt (3, 4 og 5) må der opføres hytter, shelters samt teltpladser 
på terrasser/platforme samt nødvendige småbygninge og toiletbyg-
ninger med et samlet areal på op til 400 m².

 Aktivitetstårnets maksimale højde må være 30 m fra nuværende ter-
ræn (DVR90) med en maksimal diameter på 10 meter. 

 Eventlokalets top/tag må ikke overstige kote 93. Lokalets diameter 
kan være større end aktivitetårnets.

 Byggefelterenes øvrige rekreative anlægs maksimale højde må være 10 
m fra nuværende terræn (DVR90).

 I og udenfor byggefelterne i delområde A3 må der etableres kunstige 
trætopbaner på pæle samt en grusvej. 

Gangbro i delområde A2, A3, A4 og C1
7.12 I delområde A2, A3, A4 og C1 kan der etableres en hævet gangbro med 

forbindelse til udsigtstårn, hvis principielle forløb fremgår af bilag 2 
(til lokalplan 1200-39). Denne gangbro er eneste adgang til udsigtstår-
net, og fra udsigtstårn og gangbro etableres ingen adgang til omgiven-
de skovområde. Gangbro må opføres på pæle i op til 20 meters højde 
over nuværende terræn (DVR90) regnet til gangfladen. Gangbroens 
bredde skal være 1,8-4 m.

Bygning i delområde C1/D
7.22 I delområde C1/D kan der inden for byggefeltet (1) placeres en bygning 

på op til 500 m²  3.000 m². Bygningens top/tag må ikke overstige 
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kote 76. Bygningen må opføres i op til 3 etager, dog skal den nederste 
etage etableres under kote 70, dvs. bygges ind i skrænten i delområde 
C1, såfremt det er byggeteknisk muligt. Der må ikke indrettes vinduer 
bygningernes facade mod nord.

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden

Byggefelter i delområde A1, B1 og C1
8.4  Facader og gavle skal fremstå i træ, filtset/pudset murværk, i glatte 

stålplader, i cortestål eller i glas. Op til 10% af den enkelte gavl eller 
facade må udføres i andre materialer. I dele af facaderne kan place-
res glaspartier, der skaber visuel sammenhæng mellem udvendige og 
indvendige aktiviteter.

 I det østlige byggefelt i delområde C1 kan der opføres telte med sejl-
dug.

Byggefelteter i delområde A3
8.7  Inden for byggefeltet (3 og 4) i delområde A3 skal aktivitetstårnet, 

eventlokalet i tårnet samt bygningen til publikumsorienterede service-
faciliteter fremtræde som en træ- og stålkonstruktion, hvor siderne 
kan fremtræde med forskellige beklædningstyper. Bygningerne må 
ligeledes fremstå med glas/vinduer.

8.8 Øvrige rekreative faciliteter inden for byggefeltet i delområde A3 skal 
udføres primært i træ eller som telt med sejldug.

8.9  Alle anlægs udvendige facader skal opføres i eller beklædes med ikke- 
reflekterende materialer, dog må servicebygningen i byggefelt (4) og 
eventlokalet i aktivitetstårnet indrettes med antirefleks behandlede 
glas/vinduer.

Gangbro i delområde A2, A3, A4 og C1
8.16 Gangbroen i delområde A2, A3, A4 og C1 skal fremtræde som en hævet 

promenade i træ og stål på træpæle med træbrædder som belægning.
 • Gangbroen skal visuelt fremtræde som en let konstruktion.
 • Langs gangbroen skal opsættes rækværk samt sider af sikkerheds-

net hvor den er hævet mere end en meter over jorden, der hvor den 
krydser vandløb, samt hvor dens omgivelser består af andet end muld, 
græs og tørv – eksempelvis større sten.

 • Boardwalken ensrettes, for at mindske passagesituationer. Der 
monteres skridsikkert underlag på boardwalken på strækninger med 
væsentlig hældning.

§9 Ubebyggede arealer
9.55 Umiddelbart nord for byggefelt 1 skal der etableres et beplantnings-

bælte efter princippet vist på kortbilag B.
9.6 Det De nye beplantningsbælter skal etableres på mindst tre rækker og 

minimum 5 m bredt. Beplantning skal bestå af egnskarakteristiske, 
løvfældende træer og buske.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har vedta-
get lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke 
udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 
Der gælder i henhold til planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af arealanvendelsen. Den eksisterende 
lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan 
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås 
tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelser 
med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelser med kom-
muneplanen og der ikke er lokalplanpligtigt.
Lokalplanen midlertidige retsvirksninger gælder indtil den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 
Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år 
fra offentliggørelsen.

Lokalplanens retsvirkninger
Når der er sket offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, 
må det ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestem-
melser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er 
indeholdt i planen.
Byrådet kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanen 
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i pla-
nen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan.
En bestemmelser i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter aftale med 
statslige eller regionale myndigheder, kan kun fraviges med miljøministerens 
henholdsvis pågældende myndigheds samtykke.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med 
lokalplanen, fortrænges af planen.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyg-
gelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Plan & Kulturudvalget forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan 
nr. 1200-39 til offentlig høring.

Plan & Kulturudvalget d. xx.xx.2020

René Tuekær     Thomas Knudsen

Formand for Plan & Kulturudvalget  Direktør
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