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BADEHOTEL: Bor-
gerforening undrer 
sig over, at der ikke 
skal foretages en 
miljøvurdering i  
forbindelse med et  
forslag til en ny 
lokalplan, som 
muliggør badehotel.

Af Anna Hjortsø

DRONNINGMØLLE: I øje-
blikket er et forslag til en 
ny lokalplan for området 
ved Dronningmølle cam-
pingplads i høring, som vil 
muliggøre, at ejeren af cam-
pingpladsen kan etablere et 
badehotel.

I Dronningmølle Borger-
forening er der både nogle, 
der er for og imod et bade-
hotel ved campingpladsen, 
fortæller formand Henny 
Green. 

- Vi kan ikke som forening 
tage stilling til, om badeho-
tellet er godt eller dårligt, 
men vi kan tage stilling til 
de procedurer, der er i spil, 
hvad vi mangler og ikke får 
en forklaring på, siger hun.

I foreningen forstår de 
ikke, hvorfor kommunens 
administration har vurde-
ret, at det ikke er nødvendigt 
at foretage en miljøvurde-
ring i forbindelse med for-
slaget til en lokalplan.

- Det er svært at få øje på, 
hvad grunden er til, at det 

ikke er nødvendigt i det her 
tilfælde at lave en miljøvur-
dering, som man altid la-
ver, siger Henny Green, der 
fortæller, det vil fremgå af 
foreningens høringssvar til 
kommunen.

Men ifølge Søren Kors-
holm, centerchef for by-
udvikling og ejendomme i 
Gribskov Kommune er det 
meget sjældent, at der bliver 
lavet en miljøvurdering. 

- Vi screener for, om der 
skal laves en miljøvurde-
ring, og i screeningen for-
holder vi os til påvirknin-
gen. En egentlig miljøvur-
dering laver man for større 
planer, og påvirkningen af 
naturen skal egentlig være 
ret voldsom. En miljøvurde-
ring er en tung og omfatten-
de proces. Det forekommer 
meget sjældent – især i vores 
kommune med de størrelse 
projekter, vi har, siger cen-
terchefen, der oplyser, at 
man kan klage over kommu-
nens afgørelse om miljøvur-
deringen.

- Men der er en sikker 
praksis på, hvornår man 
skal og ikke skal foretage en 
miljøvurdering, som vi som 
administration følger. 

Tæt på naturfredning
Badehotellet er planlagt til 
at ligge tæt op ad Ruslands-
fredningen – lyngområdet 
hvor Tegners museum lig-
ger. Lyngområdet er også et 
Natura2000-område, hvil-
ket havet ud for Dronning-
mølle også er defineret som. 

Men selve matriklen, som 
badehotellet skal ligge på, er 
altså ikke en del af hverken 
fredningen eller et område, 
der er udpeget for at beskyt-
te bestemte arter eller na-
turtyper.

Søren Korsholm, hotellet vil 
komme til at ligge tæt på de 
her områder, så bør man ikke 
lave en miljøvurdering?

- Der er i forvejen bebyg-
get på alle sider af området: 
Der er en stor vej nord for, 
et stort bygningskompleks 
vest for og et campingcenter 
med svimmingpool osv. øst 
for og masser af camping-
vogne syd for. 

I forslaget til en ny lokal-
plan skriver administra-
tionen, at der er tale om en 
begrænset planændring af 
et område, der allerede er 
lokalplanlagt. Der står også, 
at planerne ikke vurderes 
at påvirke Natura2000-om-
råderne negativt, og at de 
ikke giver anledning til en 
væsentlig påvirkning af 
dyre- og plantelivet. Her 
fremgår det også, at der ikke 
forekommer beskyttede ar-
ter på eller tæt ved camping-
pladsen.

Placeringen betyder dog, 
at badehotellet skal tilpasse 
sig landskabet og omgivel-
serne.

Hotellet må derfor ikke 
overstige 12,5 meter, taget 
skal være fladt, grønt og med 
græs, stenurter eller lignen-
de planter, og ydermure skal 
beklædes med træ, fremgår 
det af forslaget, hvor det 

også fremgår, at kommunen 
mener, at hotellet har en væ-
sentlig samfundsmæssig 
værdi, fordi det kan tiltræk-
ke turister til området.

Høringsperioden
Udover miljøvurderingen 
er borgerforeningen i Dron-
ningmølle også utilfreds 
med, at høringsperioden va-
rer fire uger.

- Vi er kede af, at hørings-
perioden ikke er otte uger, 
som den plejer at være, men 
sat ned til fire uger. Det, sy-
nes vi, er ærgerligt, for coro-
na-situationen gør det svært 
for os at mødes og sætte os 
ned sammen, siger Henny 
Green.

- Det her er en ret betyde-
lig ting, så hvorfor ikke otte 
uger? Lad os lige trække 
vejret og få lavet et borger-
møde, så man får talt om, 
hvad der er dårligt og godt, 
og hvad der kunne ændres, 
så det kunne blive noget, der 
vandt en større forståelse.

Fra centerchef Søren Kors-
holm lyder det, at fire uger er 
den normale høringsperio-
de efter den nyeste planlov.

- Hvis der er noget princi-
pielt i forslaget, eller et om-
råde skifter anvendelse eller 
grundlæggende karakter, så 
arbejder vi med otte ugers 
høringsperiode. Men det er 
der ikke tale om her, hvor 
der er en ramme, som bygge-
riet sagtens finde sted inden 
for, siger han. 

- Planerne for etablerin-
gen af et badehotel har 

været kendt længe, og peri-
oden følger den normale hø-
ringslængde.

Borgermøde
I det tidlige efterår var bor-
gerforeningen godt i gang 
med at arrangere et borger-
møde i Dronningmøllehuset, 
hvor også bygherren skulle 
deltage, men det kunne ikke 
afholdes, da der blev indført 
corona-restriktioner.

- Hvis vi forlængede otte 
uger, og gav det en smule 
mere tid – og alt gik den rigti-
ge vej – kunne der være mu-
lighed for, at vi kunne holde 
det borgermøde, nu hvor vi 
nærmer os at åbne op igen. 
Vi mangler tid, og at der bli-
ver holdt et borgermøde. Vi 
må strække os lidt længere 
på grund af corona-situatio-
nen, mener Henny Green.

- Der er ikke noget, der har for-
hindret nogen i at være aktive 
på sagen eller i dialog med hin-
anden, siger Søren Korsholm. 

- Corona kan gøre, at det 
har et andet format – at det 
ikke er et fysisk møde eller 
det foregår uden for. Men der 
er masser af digitale platfor-
me og telefonen, hvor man 
kan drøfte tingene.

- Nu kommer borgerfor-
eningen med deres hørings-
bemærkninger, og så kigger 
vi på det og tager en beslut-
ning ud fra høringssvarene.

Forslaget til en ny lokal-
plan er i høring indtil den 
20. maj og man kan sende 
sit høringssvar til mailen: 
plan@gribskov.dk.

Borgerforening undrer sig:  
Hvorfor ingen miljøvurdering?

Hvis et badehotel på Dron-
ningmølle campingplads 
bliver en realitet, kan det bli-
ve med omkring 30 værelser, 
fitness og welness-område.  
Illustration: Opstartsredegørelse

GILLELEJE: Lørdag for-
middag kl. 09.23 skete et 
sammenstød mellem to bi-
ler i krydset Bonderupve-
jen-Parkvej i Gilleleje.

En Golf og en Ford Tran-
sit kørte sammen. Føreren 
af personbilen, en 60-årig 
kvinde, kom lettere til skade 
ved uheldet. Føreren af va-
rebilen var en mand på 30 år. 

Kvinde kom  
lettere til skade

Mandag:
Gilleleje Bio:
17.00 Operation Nordpolen – 

Tjep på sneeventyr
17.30 Chaos Walking
20.00 The High Note
20.10 Druk


