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Indsigelse mod forslag til Lokalplan 548, tillæg 1 

 

Bestyrelsen i Veddelev Landsbylaug gør hermed indsigelse mod forslaget til Lokalplan 548, tillæg 1. 

Som udgangspunkt ønsker Veddelev Landsbylaug ikke, at der bliver ændret på anvendelsesbestemmelsen 

for den vestlige del af Vigen Strandpark, som vist på kortet på forslagets side 7 (skraveret med orange).  

Landsbylauget ønsker, at området forbliver en del af den offentlige strandpark for at sikre åbenhed, udsyn 

og tilgængelighed for alle, der bruger området.  

Landsbylauget kan acceptere, at området som nu kan benyttes af campingpladsens forpagter til opsætning 

af mindre telte til overnatning, hvis det ikke er til gene for strandgæster og forbipasserende på grusvejen og 

trampestien fra den asfalterede vej fra den sydlige p-plads ved campingpladsens kontor og Restaurant 

Vigen til området ved Veddelev Havn. Vi ønsker således, at det præciseres i lokalplantillægget, at området 

ikke benyttes til opsætning af større telte, parkering af biler, autocampere m.v. og gør i den forbindelse 

opmærksom på, at det nævnte areal – og i øvrigt det meste af campingpladsen – ligger inden for 

strandbyggelinjen, hvilket i henhold til Naturbeskyttelsesloven bl.a. forbyder opstilling af campingvogne og 

autocampere.  

Vi ønsker også, at den asfalterede vej og dens forlængelse som grusvej og trampesti fra den sydlige p-plads 

ved campingpladsens kontor og Restaurant Vigen til området ved Veddelev Havn forbliver fælles 

adgangsvej til strandparken, campingpladsen og området ved Veddelev Havn, så alle gående, cyklister, 

handikappede på trehjulede knallerter, elektriske kørestole og i bil med handikapskilt – og campister i alle 

former for transportmidler – kan passere campingpladsens bomanlæg og benytte vejen og dens 

forlængelse. 

 Vi ønsker i den forbindelse, at det bliver præciseret, at campingpladsens forpagter er forpligtet til at sikre, 

at der ikke placeres telte eller andre forhindringer på vejen og dens forlængelse. Vi kan dog acceptere, at 

der etableres nogle faste bøjler ved campingpladsens kontor, således at cyklister stadig kan trække eller 

cykle langsomt forbi bomanlægget, men at cyklister og knallertkørere forhindres i at køre hurtigt forbi 

kontoret. 

Til sidst vil vi tillade os at nævne, at vi er forundrede over, at kommunen overhovedet ønsker at ændre den 

nuværende, næsten nye lokalplan for området. Vi mener, at det ville være mere naturligt – og i øvrigt uden 

udgifter for kommunen – hvis kommunen justerer kontrakten med campingpladsens forpagter, så den 

kommer i overensstemmelse med den nuværende lokalplan – og i øvrigt opfordrer alle brugere af området 

til at søge forståelse og undgå unødvendige konflikter. 

 

Venlig hilsen 

Lene Franck 

Oldermand for Veddelev Landsbylaug 

 

        


