
 
 

Rønnede d. 20. oktober 2020 

 

Til 

Faxe Kommune 

Frederiksgade 9 

4690 Haslev 

Att.: Tine Jeppesen 

 

 

Vedr.: Lokalplanstillæg til Camp Adventure 

I forbindelse med Camp Adventures udvikling, ønskes der et lokalplanstillæg til Lokalplan 1200-39 for at 

kunne opfylde de visioner og ambitioner der er for attraktionen. 

 

Baggrund for ansøgning 

Camp Adventures Skovtårn er på rekordtid blevet et ikon for hele Sydsjælland og har med over 350.000 

besøgende i 2019 cementeret sig selv, som en af de største attraktioner i Danmark og den bedst besøgte 

attraktion på Sjælland udenfor Storkøbenhavn. Samtidig har Camp Adventure også Danmarks største 

klatrepark med 10 trætopbaner. 

 

Den nuværende ramme med lokalplanen for Camp Adventure giver gode muligheder til at tilføje endnu 

flere kvalitetsprodukter og -oplevelser. Men i den løbende udvikling og investering, ønsker Camp Adventure 

et lokalplanstillæg til Lokalplan 1200-39, så attraktionen udvikles med flere og forbedrede 

overnatningsmuligheder, samt bedre faciliteter for afvikling af diverse former for events. 

 

Bedre muligheder for virksomhedsarrangementer 

Konkret ønsker vi at forbedre mulighederne for at afholde diverse virksomhedsarrangementer og have et 

specifikt område til dette. I dag opstår den oftest en uhensigtsmæssig sammenblanding af deltagere i 

virksomhedsarrangementer og private besøgende. Derfor vil vi gerne have en eventbygning i området der 

allerede er udlagt til at have aktivitetstårn og pælebaner. På aktivitetstårnet, vil vi også gerne have 

mulighed for at opføre et mødelokale og café på toppen af aktivitetstårnet og med et mindre antal 

overnatningsenheder på etagen under. I den nuværende lokalplan er der mulighed for at opføre shelters 

inden for det eksisterende byggefelt, vi mener dog, at det vil forbedre oplevelsen at placere shelters i et 



 
 
område længere mod øst i samme delområde og samtidig give mulighed for, at det også kan være telte 

eller mindre hytter der etableres på platforme. 

 

Mere fleksibel overnatning i glampingteltene 

Vores glampingtelte er blevet en stor succes og belægningen har siden det blev åbnet i juni i år, været tæt 

på 100 %. For at kunne udvide kapaciteten og gøre glampingteltene endnu mere velegnede til større 

familier, vennegrupper og lignende, vil vi gerne have muligheden for at bygge annekser under platformene. 

Der er med trappe direkte adgang fra platformen til annekset, hvor hvert anneks vil have to værelser med 

en dobbeltseng. Det vil forbedre vores produkt, udvide kapaciteten og skabe endnu bedre rammer for 

overnatning. 

 

Placering af hotel 

I den eksisterende lokalplan er der mulighed for et 500 m2 hotelbyggeri i et byggefelt tæt på den røde lade. 

Oplevelsen vil forbedres markant, hvis byggefeltet rykkes en anelse mod vest og gøres mere aflangt, så 

hotellet kan opbygges som et aflangt modulbyggeri og udvides til at være 3.000 m2. Hotellet skal i høj grad 

indgå som en synergieffekt til arenaen, der forventes at stå færdig i 2022 og styrke de rammer vi kan 

tilbyde til virksomheder. I sommerperioder kan hotellet blive en populær overnatningsform for turister og 

besøgende. Overordnet er der mangel på overnatningskapacitet i Sydsjælland. Med op til 75 

moduler/værelser i hotellet i et spektakulært landskab med udsigt til søer og skrænter, vil hotellet være en 

kærkommen udvidelse af overnatningskapaciteten og et nyskabende hotelkoncept der udvikles. 

 

Vi håber, at der vil ses positivt på denne anmodning om et lokalplanstillæg, så vi sammen kan udvikle Camp 

Adventure og Faxe Kommune. 

 

Mvh. 

Kasper Larsen 

Camp Adventure 
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