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Færdsels og vejloven sætter ikke mange grænser for
overnatning med autocampere,
Blandt autocamperfolket og campingfolket er der lidt
divergerende opfattelser af, hvad man må og ikke må med sin
autocamper. Må man eksempelvis overnatte på en rasteplads,
må man slå en markise ud, og støttebenet ned.

Eavis

Ja, loven forbyder det ikke, så med mindre skiltning siger
noget andet, er det tilladt.
Det fastslår Ivan Hansen, chefkonsulent i Vejdirektoratets
juridiske afdeling. Der er i vej og færdselsloven ikke mange
begrænsninger, når det gælder parkering og overnatning i
autocampere.
Læs også: Stort rykind på ny autocamperplads

En autocamper er en bil

Madanmeldelser

Autocampere sidestilles med personbiler, mens campingvogne
defineres som et påhængsredskab.
http://www.mitfyn.dk/article/733920
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Derfor må man parkere sin autocamper, som man må parkere
sin personbil. Vel at mærke, hvis ikke kommunen i samtykke
med det lokale politi har lavet nogle sagligt begrundede
retningslinjer i sit parkeringsregulativ, der forhindrer det.
Det vil sige, at man må perkere hvor det ikke er forbudt, så
længe man overholder almindelige regler om ikke at holde ud
for andres indkørsel og ikke er til fare og ulempe for færdslen.
Læs også:  De kommer ikke her alligevel

Principielt kan man også overnatte, hvor man kan parkere.
Tilladt at sove i sin bil
 Overnatning kan kun reguleres med tidsbegrænsning. Man
må godt sove i sin egen bil, vi vil jo hellere have friske og
udhvilede trafikanter end trætte, siger Ivan Hansen. Han
medgiver, at det er op til folk selv at afgøre, hvor langt et hvil,
de har brug for.
Det gælder dog også, at hvor der er parkeringsbåse, skal man
kunne være inden for det afmærkede område. Derfor kan det
flere steder være svært at komme af med autocamperen.
Der er det så, at nogle kommuner eller som i det aktuelle
tilfælde i Assens havnen kommer autocampisterne til hjælp.
Hvis man kan være inden for den afmærkede bås, eller der er
et grønt areal på pladsen, hvor der ikke er skiltet med forbud,
er der ifølge Ivan Hansen heller intet i loven, der forhindrer, at
man kan slå en klapstol og et dittobord ud, ligesom loven
heller ikke forhindrer, at man bruger en markise for at hindre,
http://www.mitfyn.dk/article/733920
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Den høje fejlprocent i ankesager fra
Assens Kommune, kan ifølge borgmes
Søren Steen Andersen skyldes, at
kommunen prøver grænser af. Hvad
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at det bliver for varmt i vognen. et fortelt derimod vil være en
markering af, at man har tænkt sig at tage varigt ophold. (liw)
Kommentarer
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