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Høringssvar - Camping på Amager Fælled – forslag til lokalplan 

 

Lokaludvalget vil gerne takke Københavns Kommune for at være 

lydhør overfor Amager Vest Lokaludvalgs synspunkter. 

 

Borgerinddragelse 
Amager Vest Lokaludvalg afholdt i juni 2015 et borgermøde vedr. 

campingpladsen på Amager Fælled. Her deltog ca. 50 borgere. Deres 

kommentarer blev sendt til center for byudvikling og indeholdt blandt 

andet bekymring for at endnu et stykke af Amager Fælled inddrages, 

spørgsmål til indhegningen af området og bekymring for dyrelivet.  

 

Campingpladsens udformning og areal 
Overordnet er der i foreliggende “Forslag til lokalplan for Camping på 

Amager Fælled” medtaget elementer, der mindsker de oprindeligt 

vidtgående konsekvenser for indretning af campingplads på Amager 

Fælled. Lokaludvalget bifalder i den forbindelse også 

autocampingpladsens nye placering.  

  

Der er dog forsat tale om et betydeligt areal på 8,8 ha til pladser for 

telte, autocampere, hytter og fælles servicefaciliteter, og derudover 

med udlægning af 5,5 ha af fælleden til udenomsarealer for 

anvendelse til fritids- og legearealer som led i campingpladsen og 

pladsens drift. Sammenlagt omhandler lokalplanen således udlægning 

af 14,5 ha, som dermed fragår fælledens naturværdiarealer, og at 

området tillige er med til at afskære Amager Fælled fra Kalvebod 

Fælled og dermed bryde sammenhængen i Naturpark Amager. 

 

Lokaludvalget finder endvidere, at udlægningen og indretningen af 

campingpladsen danner en meget kompakt “omklamring” af det 

bestående vandrehjem. 

 

Lys og støj 

Lokaludvalget er bekymrede for at campingpladsen vil generer 

generende lys og støj i det fredede naturområde. Lokaludvalget finder 

støjen fra en campingområdet, som et større problem end støjen fra 

vejen og opfordrer til, at der tages mest mulig hensyn til naturområdet. 
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Lokaludvalget er derudover opmærksom på, at den af Parkbrugerrådet 

planlagte “Udviklingsplan for Amager Fælled 2015-2020” ikke er 

bragt i høring af forvaltningen endnu, og at planen kan indeholde 

synspunkter og forslag omkring bevarelse af Amager Fælleds 

udstrækning og naturværdier, som vil være nyttige at kende til i 

forbindelse med projektet. Dette gælder ikke mindst vedrørende 

vurdering af udlægning, indretning, beplantning, indhegning, klima- 

og miljøsikring mv. af hele campingarealet på området, jfr. i øvrigt §8, 

stk. 2. i lokalplanforslaget. 
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