NOTAT
Teknik- og Miljøforvaltningen
Dato

Dokumentnummer

1. maj 2019

2019-007989-2

Tilsynsnotat - Corona Camping

Planafdelingen

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Som opfølgning på udstedt varsel om lovliggørelse har forvaltningen den
www.koege.dk
11. april 2019 været på tilsyn på campingpladsen. Miljø var med til
Tlf. 56 67 67 67
besigtigelsen, da miljø har flere verserende sager bl.a. fredningssag, der
viser at campingpladsen breder sig ud i det fredede område omkring
Kontakt:
pladsen.
Tilsynet var aftalt og fandt sted på baggrund af et varslet påbud vedrørende: Helle Frederiksen

Tlf. +45 56 67 24 59
Mail tmf@koege.dk

1. at campingpladsen ikke benyttes til helårsbeboelse ud over den ene
bolig, som ejer bor i. Det vil sige, at campingpladsen i sommerhalvåret
kun benyttes af feriegæster i perioder på maksimalt 4 uger. Som
udgangspunkt kan campingpladsen opdeles, således at 50% af
kapaciteten skal være forbeholdt gæster af kortere varighed og 50% til
fastliggere i sommerperioden,
2. at campingpladsen i den udstrækning der er behov for vintercamping
kun har det tilladte antal vogne til vintercamping i korte tidsrum fra
oktober til marts,
3. at campingpladsen ryddes for al opbygning af terrasser, læhegn og
skure på selve pladsen,
4. at de flytbare vægge på fællesopholdsterrassen nedtages, således at
terrassen fremstår som åben terrasse og ikke som tilbygning,
5. at Corona Camping generelt lever op til gældende Campingreglement.
Samtidig havde forvaltningen bedt om en indretningsplan over
campingpladsen. En indretningsplan der overfor forvaltningen skulle
synliggjøre mulig disponering af de tilladte campingenheder på pladsen
udenfor den eksisterende fredning både sommer og vinter. På mødet fik vi
udleveret en ikke fyldestgørende tegning, da indtegning af de tilladte 100
campingvogne manglede, se farvelagte tegning.
Forvaltningen blev budt velkommen af Michael og Susanne Farnø en
repræsentant fra det nedlagte campingråd og en ”beboerrepræsentant” samt
et filmhold fra TV2, på to personer.

Tv - holdets tilstedeværelse vanskeliggjorde besigtigelsen i nogen grad, da det
forhindrede en fri dialog vedr. forholdene på pladsen. Det var derfor svært at
spørge ind til og få forklaringer på forskellige emner, da hele besøget blev
optaget og filmet. Forvaltningen var blevet forberedt på denne situation, men
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kunne derfor ikke kommentere på, eller berøre sagen fagligt, ud over bare at
besigtige forholdene i forhold til meddelte varsel.
1. Helårsbeboelse:
Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og
om indretning og benyttelse af campingpladser
Kapitel 3 Campingpladsens benyttelse:
§ 9. En campingplads må benyttes til campering i perioden 1. marts 31. oktober, medmindre tilladelsen bestemmer andet. I perioden 20.
juni-10. august skal mindst 50 pct. af den tilladte kapacitet være til
rådighed for campering af højst fire ugers varighed
(korttidscampering). Kommunalbestyrelsen kan tillade fravigelse af
grænsen i 2. pkt., idet dog mindst 25 pct. af den tilladte kapacitet skal
være til rådighed for korttidscampering.
På nuværende tidspunkt er det vanskeligt for forvaltningen at redegøre
for hvorvidt, der fortsat er fastboende på campingpladsen. Af varslet
påbud fremgår det at alle tilmeldte adresser skal være afviklet senest
den 31. december 2019.
Corona Camping har tilladelse til at drive campingplads med 100
enheder og 4 hytter.
Af luftfoto fra 2019 fremgår det at der pt. er ca. 70 vogne på pladsen.
2. Vintercamping: (Der henvises til sag vedr. ansøgning om øget
kapacitet).
Det er Byrådet, der giver tilladelse til vintercamping, såfremt der
skønnes at være et særligt behov i vintersæsonen. Byrådet kan
tillade, at arealet udgør op til 50% af det tilladte antal campingenheder
eller præcisere det maksimale antal vogne, der kan benyttes til
vintercamping. I perioden 1. november - 28. februar må der kun
være kortvarige ophold i weekends m.v. Byrådet kan i samme
periode tillade vinteropbevaring. Vinteropbevaring og vintercamping
må udgøre et areal, der svarer til ca. 50% af det tilladte antal
campingenheder. Ved vinteropbevaring skal campingvogne placeres på
en sådan måde, at de ikke kan benyttes til dag- eller natophold.
3. Opbygning af terrasser, læhegn og skure
Det kunne konstateres, at der er foretaget en generel oprydning på
pladsen. Byggematerialer, affald, knallertvrag m.m. var i stor
udstrækning fjernet fra pladsen. Hovedparten af vognene har en let
tilgængelig trækkrog således at vognen let kan flyttes fra pladsen.

Vejledning om campingreglementet
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12. Enhedspladsens indretning
I § 12 er der udtrykkeligt fastsat, at der på enhedspladsen ikke må være
opført bygninger eller opstillet fritstående antenner, flagstænger eller andre
faste konstruktioner. Der må heller ikke disponeres over enhedspladsen på en
sådan måde, at den permanent har et individuelt præg.
Bestemmelsen gælder også for eksisterende campingpladser og har især
selvstændigt indhold, hvor der ikke i eksisterende tilladelser er opstillet vilkår
om sådanne forhold.
Området omkring den enkelte campingenhed skal være indrettet på en sådan
måde, at campingvogne til enhver tid kan køre til og fra enhedspladsen, jf. §
11, stk. 1, 2. pkt.
Repræsentanten for det tidligere Campingråd pointerede, at man gerne må
have opbyggede terrasser på campingpladsen á la trædæk ca. 30 cm over
jord. Det væsentlige er at campingvognen til enhver tid har et brugbart træk
og at vognen, til enhver tid skal kunne trækkes væk fra pladsen uden besvær.
Således må der ikke være opbygning omkring vognen eller opbevares
byggemateriale osv. under vognen, der kan forhindre dette.

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til camping og om
indretning og benyttelse af campingpladser.
Forbud mod store vogne eller permanente vogne
§11. Campingvogne o.l. der er opstillet på campingpladser, skal være mobile
(ikke-permanente). Området omkring den enkelte campingvogn o.l.
(enhedsplads) skal være indrettet på en sådan måde, at campingvogne til
enhver tid kan køres til og fra enhedspladsen.
Stk.2. På campingpladser må campingvogne o.l. på over 25m2 ikke opstilles i
over 4 uger årligt. Endvidere må der ikke opstilles campingvogne o.l., der har
en bredde eller højde, der udelukker registrering efter færdselsloven (store
vogne)
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Michael Farnø har udarbejdet denne tegning over pladsen. Her har han
indtegnet med sort skravering, de campingvogne med opbyggede terrasser,
hegn og anden fasttømret tilbehør og permanente installationer, der på kortet
er navngivet og udnævnt til at være fællesområder.
Faste bebyggelser i landzonen kræver landzonetilladelse. Der er ikke søgt om
landzonetilladelse til disse permanente etableringer og der er ikke givet nogen
landzonetilladelser.
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I det følgende skema er gennemgås fotos af de installationer, der
fortsat ikke er i overensstemmelse det udstedte ”varsel om påbud”

En af de faste campingindretninger,
der er udnævnt til at være ”fælleshus”.
Giver indtryk af permanent ”privat”
bolig
Derudover er der plantet hæk i
trådhegnet og vognen ser ikke ud til at
være i overensstemmelse med
bekendtgørelsens stk. 2 vedr. om at
vognen til enhver tid skal kunne
bortkøres
Vejledning om Campingreglmentet.
Jf. formålet med camping reglementet.
”Hovedformålet med
campingreglementet er at sikre, at
campingpladserne har en
tilfredsstillende standard og ikke
udvikler sig til sommerhuslignende
områder eller til helårsbeboelse, samt
at skabe gode rammebetingelser for
campingerhvervet under hensyn til de
natur- og landskabsmæssige
interesser”.
jf. §11… ”at campingvogne til enhver
tid kan køres til og fra enhedspladsen”.
En af de faste campingindretninger,
der er udnævnt til at være ”fælleshus”.
Giver indtryk af permanent ”privat”
bolig
Derudover er der plantet hæk i
trådhegnet, opsat permanent hegn og
vognen ser ikke ud til at være i
overensstemmelse med
bekendtgørelsens stk. 2 vedr. om at
vognen til enhver tid skal kunne
bortkøres
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En af de faste
campingindretninger, der er
udnævnt til at være
”fælleshus”.
Giver indtryk af permanent
”privat” bolig
Opbygning af hegn m.m.

En af de faste
campingindretninger, der er
udnævnt til at være
”fælleshus”.
Giver indtryk af permanent
”privat” bolig
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Opbygning af læhegn
pavillon og terrasse m.m.

Oplag under og omkring
campingvognen, der gør at
vognen ikke ”bare” kan
trækkes væk jf. §11… ”at
campingvogne til enhver tid
kan køres til og fra
enhedspladsen”.

Opsætning af pavillon til
opbevaring af
byggematerialer.
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I løbet af vinteren 2018/19 er
denne ”cirkusvogn” opsat.
Der foreligger ingen
oplysninger om hvorvidt den
overholder bekendtgørelsens
stk. 2 om tilladte mål på
vogne

4. flytbare vægge på fællesopholdsterrassen fjernes
De flytbare væge fra fællesopholdsterrassen er fjernet i gavl ikke
facade.
5. leve op til gældende Campingreglement.
Jf. Michael Farnø’s notat vedr. etablering og afvikling på pladsen kan
det konstateres at punkt 1 er udført, punkt 2 udført delvist, punkt 3
delvist, punkt 4 delvist, punkt 5 og 6 ikke undersøgt af forvaltningen,
punkt 7 ja, men ikke i overensstemmelse med campingreglementet
eller landzonetilladelse, punkt 8 det er tvivlsomt om det er i
overensstemmelse med Campingreglementet at afgrænse
enhedspladser med permanent hækplantning, punkt 9 – undersøges
efter den 31. oktober 2019, punkt 10 ikke registreret.
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Tilsynsnotat – Miljø
Der har løbende været sager med spørgsmål om mulig terrænregulering,
byggeri m.v., som ikke er tilladt ude i fredningen af Regnemark Mose. Der har
tidligere været henvist til vejledende digitalt kort, der har vist sig at være
utidssvarende. Miljøafdelingen var med ved tilsynet og præsenterede Michael
Farnø for den gældende afgrænsning af fredningen, som uafsluttede og
fremtidige sager skal håndhæves efter, hvad angår overholdelse af
fredningen.
Corona Campings areal
støder direkte op til den
omgivende fredning af
Regnemark Mose. I den
omgivende fredning må der
ikke opføres ny bebyggelse,
herunder tilbygninger og
skure. Der må heller ikke
etableres andre faste
konstruktioner og anlæg, fx
vindmøller, master eller
etableres fx campingpladser.

Camping må kun foregå på
Corona Campings areal jf.
gældende fredningskort.
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Der må ikke etableres
beplantning, bygninger og
andre faste anlæg i
fredningen.

På campingpladsens
nordlige side er der en
skrænt, som er § 3beskyttet overdrev. Det er
tidligere delvist raset ned.
Forvaltningen afventer
ansøgning om dispensation
til bevarende
foranstaltninger for
skrænten.
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Gældende fredningskort
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