Vi ønsker at klage over Køge Kommunes landzonetilladelse til restaurationsdrift på
Corona Camping. en tilladelse til restaurationsåbning i vinterhalvåret vil fortsat
påføre store gener for beboerne i området og som har været drevet ulovligt i mindst
6 år. Se bilag 1.

Som dokumentation vedhæftes det påbud som er meddelt Corona Camping og som
fastslår at campingpladsen må holde åben i sommerhalvåret og som påbyder en
række ulovligheder som skal rettes.
Se bilag 2.

Siden 2012 har Køge Kommune klart meddelt Corona Camping, at der kun er givet
tilladelse til et anretter køkken, og kun til brug for de campister der opholdt sig på
pladsen, som campister. Det har ejeren brugt som dække til at drive en restaurant
med daglig åbningstid til kl. 22:00. Restauranten er blevet annonceret til
overvejende udefra kommende gæster, hvilket har givet store problemer.
Se bilag 3

For at give et fyldestgørende billede af problemernes omfang er vedhæftet en
redegørelse, udfærdiget af en af de naboer som har været meget voldsomt berørt af
generne fra Corona Camping. I redegørelsen er fremhævet Køge kommunes
planafdelings vurdering af omfanget og generne ved at restauranten bliver drevet
ulovligt.
Se bilag 4.

I Dagbladet, 8. december 2018, fremhæver Klima og Planudvalgets formand, Niels
Rolskov, at afgørelsen om at tillade vinteråbning er baseret på at tilgodese parterne
bedst muligt. Det skønnes dog kun at være til fordel for ejeren af Corona Camping.
En nabo-orientering, udsendt af Planafdelingen i Køge Kommune til ca. 200
personer; direkte naboer, hele sommerhusområdet i nærheden af Corona og
helårsbeboerne på pladsen gav 10 svar, 9 som var imod en tilladelse til

vinteraktiviteter, og kun 1 som var for. Svarene kan ses på dok. 4866179-5182996-2
(1) svar fra naboer til KPU.
Se bilag 5.

I dagbladet Køge, den 12. december 2018, bliver ejeren af Corona, Michael Farnø
interviewet og erkender at restauranten på Corona bliver drevet ulovligt, men
henviser til en underforstået aftale med forvaltningen i Køge Kommune, om at
kunne drive køkken, uden nogen lagde mærke til det.
Det virker derfor helt uforståeligt, at Klima og Planudvalget skulle lovliggøre et
sådant forhold.
Se bilag 6.

Konklusion:
En tilladelse til vinteraktiviteter på Corona Camping, som der lægges op til, vil
medføre fortsatte store gener for os der bor i området, med biler, madtransporter,
slamsugervogne, etc. i hele vinterhalvåret. Det var ikke derfor vi i sin tid flyttede ud i
naturen. Nogle af os har boet her i flere årtier og ønsker ikke at området forvandles
til et larmende forlystelsessted.
De hidtil givne tilladelser til Corona er ikke blevet overholdt, som dokumenteret.
Ligeledes er stort set alle lovgivningskrav (BEK 844, 30/6/2010) blevet overtrådt,
inkl. Fredningsbestemmelser, og der er ingen evidens for at nye tilladelser vil blive
overholdt af Corona Camping.

