Bilag 1 Plan- og beskyttelsesmæssige forhold ved en udvidelse af Bokildegårds Camping
En potentiel ny ejer af Bokildegård Camping – Rytterhuset ApS v. Svend Petersen – har gennem
fuldmagt fra nuværende ejer søgt om mulighed for at udvide campingpladsen ved at inddrage et
areal til cirka 25 sheltere (simple campinghytter) og 25 klassiske telte/ tipitelte/ beduintelte pr.
hektar og almindelig camping på et nyt areal – alt sammen til udlejning.
Den potentielle nye ejer ser på to udvidelsesmuligheder: syd-vest eller nord for den eksisterende
campingplads. Det nordlige areal ejes af ansøger, mens det sydlige del vil kunne indgå i handlen
med campingpladsen.

Nuværende campingplads vist med lyseblåt. De to udvidelsesmuligheder vist med rødt – se også kort neden
for, hvor mere er med.

Hele området er landzone – på nær bolig og butik knyttet til campingpladsen, der er i byzone.
Eksisterende campingplads er på cirka 35.000 m2, mens udvidelsesmulighed 1 er på cirka 49.000
m2 og udvidelsesmulighed 2 er på cirka 33.000 m2.
Planmæssige forhold
Campingpladsen er omfattet af lokalplan 01.10, mens resten er uplanlagt landzone. Det vurderes,
at en udvidelse vil skulle ske gennem en ny lokalplan, som omfatter eksisterende campingplads og
udvidelse. Men forinden skal det undersøges nærmere, om det overhovedet vurderes muligt.
Campingpladsen er omfattet af kommuneplanramme 1.R1, mens resten er uplanlagt.
I Kommuneplan 2013 er der følgende udpegninger:
- Hele området er udpeget som værdifuldt landskab

- Eksisterende campingplads og udvidelsesmulighed 1 har kulturhistorisk bevaringsværdi
- Potentiel økologisk forbindelse i udvidelsesmulighed 1 og den nordligste del af campingpladsen
- Forbud mod skovrejsning i hele området
- Værdifuldt landbrugsjord i hovedparten af udvidelsesmulighed 1 og hele område 2
- Hele området er inden for kystnærhedszonen
Umiddelbart vurderes det, at en udvidelse gennem udvidelsesmulighed 1 vil påvirke de forskellige
udpegninger mere, og mere alvorligt end gennem udvidelsesmulighed 2. Især det forhold, at den
åbne landskabsforbindelse nord om Melby mellem Melby og sommerhusområderne stort set vil
blive blokeret, vurderes at umuliggøre en udvidelse mod nord. Det er vigtigt at have en
landskabelig opdeling, så hele området ikke vokser sammen og de enkelte områders identitet
udviskes, som det f.eks. kan ses ved Asserbo, hvor overgang mellem by og sommerhusområde
ikke er til at se.
Udvidelsesmulighed 2 – eller en del af denne vurderes at være den mest hensigtsmæssige i
forhold til udpegningsgrundlaget for de planmæssige interesser.
Beskyttelsesmæssige forhold
Der er beskyttede sten- eller jorddiger langs Æblestien samt langs det nordvestlige skel af
udvidelsesmulighed 2.
Hovedparten af området ligger i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser – OSD – kun det
nordvestligste hjørne af udvidelsesmulighed 1 ligger uden for.
Umiddelbart vurderes det ikke, at en udvidelse vil få indflydelse på sten- og jorddigerne – idet der
dog vil skulle etableres en gennemgang i diget der, hvor forbindelsen mellem eksisterende
campingplads og udvidelsen skal ske. Dette vil kræve en tilladelse.
Campingaktiviteten vurderes ikke at belaste grundvandet mere end jordbrugsaktivitet.
Andre forhold
Vejadgang til området er i dag fra Lindebjergvej. Hvis en udvidelse muliggøres, skal det
undersøges nærmere, om forholdene ved vejadgangen skal forbedres (bedre oversigt eller
lignende). Umiddelbart ses der ikke andre relevante adgangsmuligheder.
Hvis udvidelsesmulighed 2 kommer i spil, skal der etableres en passage hen over Æblestien
mellem eksisterende plads og udvidelsen. Her må stitrafikken ikke hindres eller generes.
Pladsens tilknyttede bolig og butik ligger i byzone i det sydøstlige hjørne. Butikken kan godt flyttes
ind på campingpladsen, mens boligen kan ikke flyttes, da hele campingpladsen er i landzone.
Nærmeste Natura-2000 område er Tisvilde Hegn og Melby Overdrev, som ligger cirka 1,3 km væk,
og derfor ikke vurderes at blive påvirket af aktiviteter på campingpladsen. Der er ikke kendskab til
Bilag-IV arter på eller nær campingpladsen og de to udvidelsesmuligheder.
Samlet vurdering
Samlet vurderes det, at der er grundlag for at arbejde videre med en udvidelsesmulighed 2, mens
der ikke vurderes at være grundlag for at arbejde videre med en udvidelsesmulighed 1.

Administrationen anbefaler derfor, at der gives mulighed for at arbejde videre med at undersøge
mulighederne for at udvide Bokildegårds Camping gennem udvidelsesmulighed 2 eller en del
heraf. Når et areal, som både giver god mulighed for udvidelse af pladsen og respekterer Melby og
omgivelserne, er defineret endeligt, og anvendelsen af arealet er defineret bedre, præsenteres det
for Byrådet med henblik på at igangsætte det nødvendige planarbejde – kommuneplantillæg og
lokalplan.
Det skal i processen vurderes nærmere, om hele arealet skal anvendes til campingformål. Der vil
dog – uanset hvad – skulle være en randbeplantning omkring området – som også skærmer mod
de nærmeste naboer.
I forhold til landzonen, vil en lokalplan typisk gives en såkaldt bonusvirkning, hvilket betyder, at alle
forhold, der er bestemmelser for i lokalplanen, skal der ikke gives landzonetilladelse til
efterfølgende. Mens forhold, der ikke er bestemmelser for i lokalplanen, kræver en
landzonetilladelse og i øvrigt ikke må være i strid med lokal planens principper.

