
SEK TION 2  GRIBSKOV

Tirsdag
08.00-20.00: Helsingehallerne: 

Kviktestcenter
15.30: Helsinge Bibliotek: IT 

Café
15.30-21.00: Gribskovhallen, 

Græsted: PCR-test
Onsdag
08.00-20.00: Helsingehallerne: 

Kviktestcenter
08.00-13.30: Gribskovhallen, 

Græsted: PCR-test for coro-
navirus

10.00-12.00: Helsinge: Frivil-
ligcentrets it-café

16.30: Helsinge Bibliotek: Fæl-
lessang

20.00: Ramløse Kirke: Kon-
cert: Vox Nobis

Gilleleje Bio
Tirsdag
15.10 Supernova (Seniorbio)
16.30 Pagten (tekstet)
19.00 De Gaulle
19.30 Ternet Ninja 2

Tisvilde Bio
Tirsdag
20.00 Ternet Ninja 2
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Områderedaktør
Camilla Nissen (can)  
Tlf. direkte: 48 79 25 31
Journalist
Claus Johansen (CJ)
Tlf. direkte: 20 19 40 98
Journalist
Nicklas Thorup  Clausen (nic)
Tlf. direkte: 41 17 09 32
Journalist
Anna Hjortsø (AH)
Tlf. direkte 60 37 81 25
Journalist

SALG 
Tlf. 88 88 43 09
Salgschef Claus Heerwagen
ugeposten.salg@sn.dk
Tlf. direkte 27 83 99 16
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48 24 41 00
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SMITTEDE  

PR. 100.000 INDBYGGERE 
DE SENESTE 7 DAGE

NYE CORONATAL  
I GRIBSKOV KOMMUNE

7
FAKTISK ANTAL  

SMITTEDE 
DE SENESTE 7 DAGE
Kilde:  Statens Serum Institut

BADEHOTEL: Kom-
munen har desuden 
bedt bygherre, der 
ønsker at bygge et 
badehotel i  
Dronningmølle,  
sende et nyt og mere 
detaljeret projekt, 
oplyser  
borgmester Anders 
Gerner Frost.

Af Anna Hjortsø

DRONNINGMØLLE: Søndag 
var der borgermøde om for-
slaget til en ny lokalplan for 
området ved campingplad-
sen i Dronningmølle, som 
bl.a. muliggør opførelsen af 
et nyt badehotel. Her kunne 
borgmester Anders Gerner 
Frost (Nyt Gribskov) med-
dele de fremmødte, at kom-
munen har bedt bygherre 
fremsende et nyt og mere 
detaljeret projekt, efter for-
slaget er blevet kritiseret af 
lokale.

- Det var et godt og kon-
struktivt møde i går, hvor 
jeg kunne meddele, at 
kommunen, i forhold til 
kritikken, har ønsket, at 
bygherre fremsender et nyt 
og mere detaljeret projekt. 
Der bliver det muligt at se 
den faktiske størrelse og 
udseende på projektet, og 
det er meddelt administra-
tionen, at det nye forslag vil 
være en etage mindre, skri-
ver Anders Gerner Frost i 
en sms, da han ikke havde 
mulighed for at deltage i et 
interview inden avisens 
deadline.

I det nuværende forslag til 
en ny lokalplan vil badeho-
tellet kunne blive op til 12,5 
meter og fire etager højt.

Dertil lyder det fra borg-
mesteren, at der med det nye 
projekt også vil komme en 
ny høringsproces.

- På den måde sikrer vi 
også, at alle bliver hørt or-
dentligt, skriver han.

Forslag mødte kritik
Forslaget til en ny lokalplan, 
som var i høring før som-
merferien, vakte kritik i lo-
kalsamfundet. 

Syv grundejerforenin-
ger indsendte ikke blot et 
høringssvar, men også en 
klage over forslaget, som de 
bl.a. mente, gav bygherre 
for vide rammer, og de kri-
tiserede også, at hørings-
fristen på fire uger var for 
kort.

- Vi er glade for, at der kom-
mer et nyt lokalplansforslag 
og en ny høringperiode på to 
måneder. Det ser vi positivt 
på, lyder det fra Christian 

S. Laursen, formand for 
Grundejerforeningen Dron-
ningmølle Strandpark, der 
er ansvarlig for klagen.

Hvad angår reduktionen 
i højden på badehotellet, ly-
der det fra Christian S. Lau-
rsen:

- Jeg er positiv over for det, 
men jeg vil meget gerne se 
det, før jeg tager endelig stil-
ling til det.

Badehotellet er planlagt 
til at ligge uden for, men tæt 
op ad Ruslandsfredningen 

- lyngområdet hvor Teg-
ners museum ligger. Lyng-
området er også et Natura 
2000-område, hvilket havet 
ud for Dronningmølle også 
er defineret som.

Piller etage af
Keld Althoff, der ejer områ-
det, hvor campingpladsen 
i Dronningmølle ligger, er 
bygherren bag projektet om 
et badehotel. Han fortæl-
ler, at han ringede til kom-
munen på baggrund af den 

debat, der var opstået, og 
foreslog her en reduktion i 
højden.

- Jeg er pragmatisk, så jeg 
sagde, »lad os da pille en 
etage af, hvis det her er så 
forgiftet, at folk går i selvs-
ving over det«. Og hvis man 
gerne vil forholde sig til en 
arkitektur, kan man forhol-
de sig til de ferielejligheder, 
der ligger ved siden af, siger 
han.

Ifølge ham vil badehotel-
let dermed have nøjagtig 
samme højde som de to byg-
ninger ved siden af området, 
hvor hotellet er planlagt til 
at ligge. Lejlighederne går 
under navnet »Strandhu-
sene« og de er i tre etagers 
højde ifølge ejerforeningens 
egen hjemmeside – hvilket 
Keld Althoff til gengæld de-
finerer som 2,5 etager, da der 
øverst er kvistetage.

- Men så er vi ude i, at vi al-
lerede nu definerer, hvordan 
det ser ud, fordi nogen ryster 
på hånden. Det har ikke væ-
ret min vision fra starten af, 
siger han også.

En »mærkelig« diskussion
Keld Althoff kalder den of-
fentlige diskussion, der har 
været om badehotelspla-
nerne, for »mærkelig«, da 
de hidtidige planer ikke har 
været konkrete – det bliver 
de først, når lokalplanen lig-
ger på plads, siger han.

- Det er helt grotesk bag-
vendt. En lokalplan er en 
rammelovgivning, som sæt-
ter rammer for, hvad man 
må. Vi har aldrig tegnet det 

her badehotel færdigt. Vi 
har egentlig bare sagt, at vi 
skal have nogle rammer på 
plads, således at når vi kom-
mer i gang med at tegne det, 
så skal arkitekten have sin 
arkitektoniske frihed til at 
komme med indspark til det, 
siger han. 

- Det vil være forkert at 
lave en lokalplan, som alle-
rede forinden har sagt, hvor-
dan det skal se ud. Men det 
er det, der er sket.

Han mener også, at lokal-
befolkningen er interesseret 
i, at der kommer turister til 
området.

- Jeg mener, det er et godt 
aktiv for kommunen og an-
dre erhvervsdrivende i om-
rådet, men det er ikke dem, 
som er for, der råber op, si-
ger Keld Althoff.

Efter protester mod badehotel: 
Bliver en etage mindre

Det er ejeren af campinpladsen ved strandevejen i Dronningmølle, 
der drømmer om at opføre et badehotel.  Foto: Allan Nørregaard

I baggrunden ses hotellet, mens »Strandhusene« ses i forgrunden – som udformet i den oprindelige plan.  Illustration fra opstartsredegørelsen

» Jeg er pragmatisk, 
så jeg sagde, »lad os da 
pille en etage af, hvis det 
her er så forgiftet, at folk 
går i selvsving over det«. 

Keld Althoff,
Bygherre


