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Høringssvar til Lokalplan 548 for Vigen Strandpark og Roskilde Camping 

 

 

Efter at have læst forslaget til en ny lokalplan for Vigen Strandpark og Roskilde Camping – og have 

deltaget i borgermødet den 6. juni 2012 på Himmelev Skole – kan landsbylaugets bestyrelse med 

glæde konstatere, at kommunen med lokalplanen ønsker at fastholde området som en rekreativ oase 

– ikke kun for Veddelev, men for alle Roskildes borgere.   

 

Fra vores hjem på Veddelev-halvøen ser vi hver sommer med egne øjne, hvordan byens og 

kommunens børn, unge og gamle på varme dage valfarter til strandparken for at nyde solen, vandet, 

grill, hygge og leg på de grønne arealer. Om vinteren ser vi familierne strømme til for at kælke og løbe 

på ski på de sneklædte bakker på den vinterlukkede campingplads.  

 

Sådan skal det efter landsbylaugets mening også være fremover! 

 

Landsbylauget har derudover disse kommentarer og indsigelser til lokalplanen: 

 

 Landsbylaugets bestyrelse ønsker, at det bliver præciseret i planen, at hele Vigen Strandpark 

(både strandområdet og campingpladen) skal være offentlig tilgængeligt, og at der ikke må 

opsættes hegn, mur eller anden forhindring mellem strandområdet og campingområdet.  Vi vil 

i den forbindelse tillade os at gøre opmærksom på, at konsulent i Campingrådet, Per Lützen 

mobil 30 63 50 76, der så vidt vi er orienteret har rådgivet kommunen i den første fase af 

lokalplanens tilblivelse, har oplyst, at indhegningen ikke vil hjælpe på evt. uro, indtrængen og 

ballade fra unge på stranden, og det har ingen betydning for campingpladsens certificering 

(antal stjerner ***).  

I forhold til uroen om aftenen og natten på stranden vil vi pege på, at det tidligere har været 

kontrolleret meget effektivt i et samarbejde mellem politiet, SSP og kommunen.  

 Vi protesterer mod, at det trekantede område ved Baunehøjvej bliver inddraget til 

campingplads med hytter til vintercamping, da vi frygter, at området bliver tilholdssted for 

urolige elementer.  Vi beder i den forbindelse kommunen om at kontakte Roskilde Politi med 

henblik på at søge information om politiets erfaringer med beboerne i vinterhytterne på 

Borrevejle Camping.   



Vi vil samtidig påpege, at hytter på 35 m2 er for store som campinghytter, og ønsker at 

hytterne får samme størrelse som på det nuværende campingområde.  

Vi vil derudover påpege, at den nødvendige dokumentation for, at udvidelsen er afgørende for 

campingpladsens og en ny forpagters indtjening, mangler. Efter vores vurdering vil en mere 

effektiv udnyttelse af de nuværende campingenheder, en forøgelse med ca. 20 nye hytter og 

den tidligere foreslåede udvidelse med 43 enheder på det nuværende campingområde være 

tiltrækkeligt. 

 

Skulle vi ikke få medhold i denne protest, skal det som minimum præciseres i lokalplanen, 

hvad ”kortvarige ophold, weekends mv.” betyder.   

 Vi ønsker, at den nuværende åbningstid for campingpladsen ikke udvides fra 1. marts til 31. 

oktober, men fastholdes i den nuværende periode fra omkring påske til ca. 15. september. 

 Vi vil gerne have præciseret i lokalplanen, hvor mange større begivenheder med musik og 

anden støjende aktivitet, der vil blive tilladt på campingområdet, og en fast højeste støjgrænse 

målt i decibel på et nærmere fastsat antal punkter omkring pladsen.  

 

Til sidst vil vi pege på, at flere af de nye idéer i lokalplanen forekommer uoriginale og ”tivoliagtige”, og 

vi vil derfor tillade os at støtte op omkring det indlæg, som ”fastligger” i Himmelev/Veddelev, H.L. 

Madsen, har skrevet på kommunens hjemmeside: 

 

”Planen savner nytænkning og innovation. Udvidelsesplanen med autocampere, koncerter, 

hoppeborge, m.v. vil gøre campingpladsen gennemsnitlig, hvor den før var unik. En stadig større del 

ønsker naturskønne og autentiske pladser uden larm (væksten i shelters indikerer dette) og et større 

besøgstal må således sikres gennem at markedsføre det unikke, herunder planerne om nationalpark, 

m.v. Pladsen har eksisteret i harmoni med sine omgivelser og det skal også sikres fremover og jeg 

som "fastligger" i Himmelev/Veddelev ønsker en profil der tænker oplevelsesbaseret økonomi og 

miljøsamspil på en langt mere perspektivrig måde. Har man tænkt et samarbejde med de frivillige 

foreninger, med Center for oplevelsesøkonomi m.v. ind i disse planer?  

I stedet for hoppeborge og spillekonsoller skulle det unikke måske være at vikingeskibene har ruter 

ud fra Vigen Camping, at der kan være ”oldtidens lege” med bueskytteri og lerbrænding, at 

kajakaktiviteterne får bedre vilkår, m.v. At de ekstra pladser bliver til Karen Blixen telte med 

plankegulv, servante og myggenet, som virkelig er efterspurgt og som vil understrege det unikke og 

miljøvenlige.”  
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