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Fakta om autocamperturisme. 
Der køre ca. 1,67 millioner autocampere i Europa ! 

Tallet stammer fra European Caravan Federation i Tyskland. I den nyeste optælling fra 
Husbildestination Sverige var der 1.676.050 autocampere i Europa. I 2014 blev der solgt 
72.163, og i 2015 81.244. Ifølge Caravaning Industrie Verband er stigningen af  solgte 
autocampere i januar-februar 2016 steget med 44,9%.  

Antallet af  autocamper overnatninger uden for campingpladser er ifølge CIVD i Tyskland 
11,7 millioner på 4000 autocamperpladser, sammenlignet med 29,2 millioner overnatninger 
på 2900 campingpladser i Tyskland. Hvis vi overføre dette tal direkte til Danmark med 11,2 
millioner overnatninger på campingpladser (forholdstal 1:2,5), vil det svare til vi at burde have 
4,6 millioner autocamper overnatninger, uden for campingpladser i Danmark. Der foretages i 
Europa 50 millioner overnatninger uden for campingpladser. Dertil kommer 40 millioner 
dagsudflugter, uden overnatning. Der findes ikke tal for de øvrige nær-markeder.  

Turisme er den drivende kraft i alle attraktive byer og steder og mindre lokalsamfund som har 
noget at byde på, og kan skabe sig et grundlag for at tiltrække turister. De fleste byer har 
allerede deres egen campingplads. Autocamper turister trækker normalt mod pladser, som er 
tilpasset til deres behov frem for en campingplads, fordi mange campingpladser ikke lever op 
til de krav, som store moderne autocampere har. Ældre campingpladser har ofte smalle ind- 
og udgange, vejanlæg, stier og små standpladser, er ikke plane og underlaget er ikke beregnet 
til ankomst med store moderne køretøjer, og de kræver Camping-pas, som de fleste 
autocamperturister ikke er i besidelse af. En stor del er ikke bynære eller attraktionsnære. 

Autocamper turister ønsker bynære pladser: 

I årevis er autocamperturister blevet nægtet bynære autocamperpladser. I stedet har turisterne 
været henvist til at holde på by eller oplevelsesfjerne campingpladser, eller fundet steder, hvor 
skiltning ikke har forhindret dem i at overnatte. Kun meget få autocampere har en bil eller 
scooter om bord, som de kan tage til byen med. Desuden har de fleste campingpladser lukket 
fra oktober til april, en tid som også er interessant for autocampere. Det kunne være at besøge 
byer som gør noget ekstra ud af  julen, teater, musikarrangementer, udstillinger, messer eller 
nyde årstidernes forskelligheder. Autocampere kan ikke frakoble bo-delen, men er nødt til at 
medbringe hele køretøjet ved besøg i byen. 

Kun hver tiende campingplads i region sydjylland angiver i en spørgeskemaundersøgelse fra 
Region Sydjylland, at have særlige faciliteter målrettet autocampergæster, såsom specialiserede 
autocamperområder, og generelt er der ikke mange af  de interviewede pladsejere, der ser 
potentiale i segmentet.  

Autocampergæsterne søger i høj grad de samme oplevelser som de øvrige campinggæster. De 
søger det bare i et andet fællesskab, end der er på campingpladserne, og er også villige til at 
betale for både fællesskabet og faciliteter, så længe beliggenheden er den rette. 
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Antallet af  autocampere i Danmarks nære markeder 

• Danmark, 2015, 12.519 (Stigning i 2013 med 110 og 2014 med 130 om året) 

• Sverige, 2015, 80.000 (Stigning i 2013 med 3.519 og 2014 med 3.967 om året) 

• Norge, 2015, 40.000 (Stigning i 2013 med 2.841 og 2014 med 2.527 om året) 

• Holland, 2015, 95.000 ( Stigning, 2013 med 1.098 og 2014 med 1.129 om året) 

• Tyskland, 2015, ca 465.746 ( Stigning i 2013 med 24.809 og 2014 med 25.746 om året) 

Dette betyder et nærmarked bestående af  mere end 685.000 autocampere. 

(kilde Danmarks Statistik. NKG og ECF) 

Årlig autocamper vækst 

Væksten af  autocampere om året i Europa:  

• 2013, 71.342 

• 2014, 72.163  

• 2015, 81.244  

(kilder: e-c-f.com & NKC) 

Autocamper turister 

Baseret på data fra Campingrådet, autocamper-info.dk og udenlandske analyser. 

Autocamper overnatninger foretages med 49,5% på autocamperpladser, 20,9% på 
campingpladser og 20,9% andre steder, f.eks havne, bondegårdscamping, Vild Camping.(kilde 
Videncenter for kystturisme) 

40% tyske autocamperturister rejser mere end 2 måneder om året, mod 12,2 dage for andre 
turist former i gennemsnit. 

Hvem er autocamperturisterne ? 

• 87% af  alle autocamper turister er mellem 40-69 år. 

• 85% rejser 2 personer 

• 2% rejser alene 
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• 10% rejser 3 personer. 

• Gennemsnitsalderen er 57,7 år 

• 40% tyske autocamperturister rejser mere end 2 måneder om året. 

• En gennemsnitslig længere rejse er på omkring 3.678 km 

Ifølge den internationale camping og autocamperorganisation F.I.C.C rejser 

• 38% rejser 45-60 dage om året 

• 15% rejser 60-90 dage om året 

Størrelsen på autocamper turisters køretøjer 

• 60,41% tyskere køre i autocampere op til 3,5 t 

• 23,03% køre i autocampere på mellem 3,5 t og 5 t 

• 8,28 % køre autocampere på mellem 5 t og 7,5 t 

• 0,55% køre autocamper på mere end 7,5 tons 

Af  40.000 autocampere i Norge er 25%, autocampere på mere end 3,5 t ifølge vejtrafikken 
A/S, Norge. 

Autocamper trafik til og fra Norge via Hirtshals 

Færgeselskabet Colorline i Hirtshals fragtede i 2014, 8.755 autocampere til og fra Norge. I 
2015 er tallet 15.700. De tre færgeselskaber fragter efter deres egne oplysninger samlet set ca. 
30.000 autocampere til og fra Norge. Det er alene 60.000 turister i autocampere, som passere 
gennem Hirtshals. Til dem skal tillægges de turister som passere gennem byen, uden at være 
på vej til eller fra Norge. 

Undersøgelse om danske forventninger til autocamperpladser. 

Undersøgelsen om danske autocamper turisters forventninger til autocamperpladser blev 
lavet i 2014, på foranleding af  autocamper-info.dk. Undersøgelsen fik 755 besvarelser. På 
spørgsmål om tiltrækningskraft af  autocamper overnatningstyper, var svarene som følger. 

• 30% Transitplads med simpel eller ingen komfort 

• 93% Korttidspladser i optil 72 timer med forsyning af  strøm, vand og tømme mulighed. 
Stole og borde efter nærmere anvisning 

• 74% Komfortpladser udelukkende for autocampere efter campingreglementet 

• 31% Quick-stop pladser ved campingpladser fra kl. 20 til kl. 10 
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• 57% Parkering “uden for bommen” ved en parkeringsplads, og brug af  campingpladsens 
faciliteter 

• 20% Parkering “uden for bommen” uden mulighed for brug af  campingpladsens 
faciliteter 

• 22% Campingpladser til normale campingplads priser 

Autocamperpladser influere ikke negativt på campingpladsernes forretning: 

I Varde Komme blev der hen over sommeren 2014 besluttet at foretage en undersøgelse 
baseret på optællinger af  de autocampere og biler, der ulovligt overnatter i terrænet og på 
strandene langs Vestkysten i Varde Kommune. 

Undersøgelsen omfattede 7 populære områder, på 10 udvalgte datoer i tidsrummet mellem kl. 
22.00 – 07.00. Optællingen er foretaget på 41 udvalgte punkter langs kysten – primært p-
pladser og strandområder. 

På samme datoer og i samme tidsrum foretog områdets campingpladser samtidig en optælling 
af  de overnattende autocamper gæster på hver af  de respektive campingpladser. 
Optællingerne kategoriseredes som overnattende på henholdsvis en almindelig campingplads 
og en såkaldt Quick Stop-plads fra kl. 20 til kl.09.00 næste formiddag: 

Optællingen viser at der på de udvalgte dage i gennemsnit er registreret 152 autocampere der 
opholder sig i Varde Kommune hen over natten. På baggrund heraf  estimeres det at der i 
sommeren 2014 har været ca.13.500 natophold i autocampere( anslået 27.000 person- 
overnatninger). Af  disse vil ca. 23.500 have betalt for opholdet. Til sammenligning var der i 
alt 700.000 personovernatninger på campingpladserne i 2014. Det betyder at autocamper 
segmentet i 2014 tegner sig for anslået 3-4% af  de samlede camping- overnatninger. 

Konklusion 

Varde Kommune vurderer på baggrund af  ovennævnte undersøgelse, at autocampere på 
nuværende tidspunkt udgør en meget lille del af  det samlede antal campingovernatninger. 
Der er på den baggrund ikke grund til at tro at en øget satsning på langtidsparkeringspladser 
med fokus på autocamperpladser i Varde Kommune vil influere negativt på camping- 
pladsernes forretningsområde. 

Det vurderes at potentialet for at tiltrække autocamper turister til Varde Kommune ikke 
udnyttes optimalt, og Varde Kommune vil derfor igangsætte langtidsparkering med henblik 
på at øge tilstrømningen. Der er foreløbigt givet 3 tilladelser til langtidsparkeringspladser. 
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Sådan er autocamper turister aktive i 
årets måneder. 

Undersøgelse fra Camping Solutions i Tyskland. 

!   

Undersøgelse Husbildestination Sverige 2014:  

!  
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Europæiske autocamperturisters døgnforbrug per person: 

• Research Centre for Coastal Tourism har lavet en oversigt over dette. 
• Tyskere (Dammertz Bader Stellplatz Consulting) 365 DKK 
• Franskmænd (French Federation of  Motorhome Clubs) per autocamper 373 DKK 
• Belgier (Westtoer ) 211 DKK 
• Hollændere i Vesteuropa (Dutch Club of  Motorcaravanners) 260 DKK 
• Hollændere i Nordeuropa (Dutch Club of  Motorcaravanners) 515 DKK 
• Deutsches Tourismus Verband – DTV 345 DKK 
• Esbjerg Kommunes Turistgruppe - 526 DKK pr. dag 
Gennesnittet for ovenstående forbrug er 370 kr pr. person i døgnet. 

Autocamper turisters villighed til at betale for en overnatning: 

En spørgeundersøgelse lavet på opfordring fra autocamper-info.dk, og udført i samarbejde 
med ACR i 2014, viser at 98% danske autocamper turister er villige til at betale for 
overnatning/parkering, afhængig af  hvilke faciliteter der er til rådighed. 

Omfang af  besøg på enkelte autocamperpladser: 

• Rømø autocamperplads, 5650 autocampere i 2015. Start 2015, 28 pladser. 
belægningsprocent 55,3% 

• Juelsminde Havn, 1400 autocampere fra 1. maj til 1. oktober, på 14 pladser. 
Belægningsprocent ca. 90% 

• Schleswig, 10.000 autocampere fra slut marts. til 17. september 2014. Øget til 70 pladser i 
sommeren. Belægning tæt på 100% 

• Eckernförde, 49 pladser, 6430 autocampere på 6 mdr. Belægningsprocent 76% 

Købekraftanalyse. 
En købekraft analyse er et udtryk for en forventet omsætning af  autocamper gæsters forbrug. 

• Købeanalysen er baseret på tal fra 2010 lavet for Deutsches Tourismus Verband - DTV 
• Belægningsprocenter 
• Forbrug til restauranter 
• Fødevare indkøb 
• Fritids aktiviteter 
• Shopping - indkøb 
• Forbrug pr. person/dag, 370 dkk 
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• Pris ved overnatning til 75 kr for 2 personer uden strøm og andre faciliteter 
 

 
Afkast beregning. 

Alle tal er inkl. 25% moms. 

Autocamper parkering. 
Autocamper parkering med overnatning ifølge campingreglementet 

Pris x antal pladser 
x100% belægning/dg

Belægning 30% Belægning 40% Belægning 50%

90 kr x 30 pl. x 365 dage 
= 985.500 kr

30% =  295.650 kr 40%  = 394.200 kr 50% = 492.750 kr

105 kr x 30 pl x 365 dage 
= 1.149.750

30% = 344.925 kr 40% = 459.900 kr 50% = 574.875 kr

90 kr x 50 pl. x 365 dage 
= 3.285.000 kr

30% = 492.750 kr 40% = 657.000 kr 50% = 821.250 kr

105 kr x 50 pl. x 365 
dage = 3.832.500 kr

30% = 574.875 kr 40% = 766.500 kr 50% = 958.125 kr
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Oversigt)over)autocamperturisters)købekra3)på)en)
autocamperplads)model)8l)50)autocampere)med)2)personer)
og)et)dagligt)forbrug)på)49#Euro#og#5#Euro)8l)overnatning)pr.)
person/dag=)54#Euro)pr.)person/dag)=)405#Dkk)pr)person/dag,)
udført)af:

Studie)IUR,)Prof.)Dr)Gerd)Peters)I)2010

Oversigt)over)autocamperturisters)købekra3)på)en)
autocamperplads)model)8l)50)autocampere)med)2)personer)
og)et)dagligt)forbrug)på)49#Euro#og#5#Euro)8l)overnatning)pr.)
person/dag=)54#Euro)pr.)person/dag)=)405#Dkk)pr)person/dag,)
udført)af:

Studie)IUR,)Prof.)Dr)Gerd)Peters)I)2010

Oversigt)over)autocamperturisters)købekra3)på)en)
autocamperplads)model)8l)50)autocampere)med)2)personer)
og)et)dagligt)forbrug)på)49#Euro#og#5#Euro)8l)overnatning)pr.)
person/dag=)54#Euro)pr.)person/dag)=)405#Dkk)pr)person/dag,)
udført)af:

Studie)IUR,)Prof.)Dr)Gerd)Peters)I)2010

%)I)Pladsens)årlige)
belægningsIgrad

Restaurantbesøg
37%=18,12)Euro
=)135,90)Dkk

Fødevarer
21%=10,45)Euro
=)78,5)Dkk

Fri8dsak8viteter
20%=9,99)Euro
=)75)Dkk

Indkøb
22%=10,65)Euro
=)80)Dkk

Sum
100)%)=)49,21)Euro
=369)Dkk

Totalsum)incl.)autocamperplads
gebyr)på)10)Euro)=)75)Dkk)pr.)
autocamper)incl.)2)personer
Pr.)person)5)Euro=37,50)Dkk/dag

20%)belægning
365)dage)x)20%
=73)dage
x)2)personer
x50)køretøjer
=7300)
Overnatninger
=)

7307.3007Oovernat
ninger

7.300)x)18,12)Euro
=132.276,00)Euro
=992.070)Dkk

7.300)x)10,45)Euro
=76.285)Euro
=572.138)Dkk

7.300)x)9,99)Euro
=72.927)Euro
=546.953)Dkk

7.300)x)10,65)Euro
=77.745)Euro
=583.087)Dkk

=359.233)Euro
=2.694.248)Dkk

Overnatning)pr.)person=)5)Euro
=)37,50)Dkk
7.300)x)5)Euro=36.500)Euro
=273.750)Dkk
Omsætning)ialt:)
395.733)Euro)=)2.967.998)Dkk

30%)=)110)dage
=)11000)
overnatninger

11.000)x)18,12)Euro
=199.320)Euro
=1.494.900)Dkk

11.000)x)10,45)Euro
=114.950)Euro
=862.125)Dkk

11.000)x)9,99)Euro
=109.890)Euro
=824.175)Dkk

11.000)x)10,65)Euro
=117.150)Euro
=878.625)Dkk

=541.310)Euro
=4.058.475)Dkk

11.000)x)5)Euro=55.000)Euro
=412.500)Dkk
Omsætning)ialt:
596.310)Euro)=)4.470.975)Dkk

40%)=)146)dage
=)14.600)
Overnatninger

14.600)x)18,12)Euro
=264.752)Euro
=1.9984.140)Dkk

14.600)x)1o,45)Euro
=152.570)Euro)Euro
=1.144.276)Dkk

14.600)x)9,99)Euro
=145.854)Euro
=1.093.905)Dkk

14.600)x)10,65)Euro
=155.490)Euro
=1.166.175)Dkk

=718.466)Euro
=5.388.495)Dkk

14.600)x)5)Euro=73.000)Euro
=547.500)Dkk
Omsætning)ialt:
791.466)Euro)=)5.935.995)Dkk

50%)=)183)dage
=18.300)
overnatninger

18.300)x)18,12)Euro
=331.596)Euro
=2.486.970)Dkk

18.300)x)10,45)Euro
=191.235)Euro
=1.434.262)Dkk

18.300)x)9,99)Euro
=182.817)Euro
=1.371.127)Dkk

18.300)x)10.65)Euro
=194.895)Euro
=1.461.712)Dkk

=900.543)Euro
=6.754.072)Dkk

18.300)x)5)Euro=91.500)Euro
=686.250)Dkk
Omsætning)ialt:
992.043)Euro)=)7.440.322)Dkk

Kilde: StellplatzBeratung

Købekraftanalyse: Autocamper turister
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Uden for campingpladsbegrebet falder parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere 
m.fl. er ikke omfattet af  campingpladsbegrebet. I den forbindelse bemærkes det, at 
vejmyndigheden/vejbestyrelsen- dvs. kommunalbestyrelsen for så vidt angår kommunale veje 
og private fællesveje – med samtykke fra politiet kan fastsætte lokale bestemmelser 
om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres, fx med autocampere, jf. 
færdselslovens § 92, stk. 1.  
Der vil dog altid være lokale forhold, der sætter rammer for mulighederne, f.eks. gældende 
planlægning for et konkret område eller lokale politi vedtægter.  

Pladstyper: 

• Transitpladser: Simple overnatningspladser, ofte uden komfort og i mange tilfælde gratis. 

•Weekendpladser: (autocamper parkering) Markerede pladser til nogle dages ophold, 
typisk 2-3 dage, med mulighed for, under en eller anden form, at bruge stole, bord og 
markise.  

• Komfortpladser: Område for autocampere i et turistmæssigt attraktivt område, med store 
parceller og komfortabelt udstyret. Kan eventuelt oprettes iht til campingreglementet. 

• Bondegårdscamping: maksimalt 3 campingpladser, i nærhed af  landbrugsejendom. 
Kræver ikke tilladelse og er ikke omfattet af  campingreglementet. 

Basis service standarder for autocamper parkering: 

• Pladsen skal placeres i en attraktiv og god beliggenhed 
• Pladsen skal have en plan overflade med tilstrækkelig bæreevne for køretøjerne. 
• Pladsstørrelse pr. autocamper, anbefalet 10x6 m ell. 8x6 m med enkelte på 10x6 m 
• Pladsen skal være godt skiltet og med god henvisning 
•Oplysninger om priser og med henvisning til næste placering inden for rimelig afstand, hvor 

man kan finde service til tømning af  spildevand, vandpåfyldning og andre tjenester. 
• Information på dansk, engelsk og tysk. 
•Minimumsafstand i overensstemmelse med beredskabsstyrelsens anbefalinger, alternativt i 

henhold til de lokale brandmyndigheder. 

Foranstaltninger for at øge service niveauet og sikkerhed: 

• Tømning og påfyldning på pladsen. 
• Automatiseret betalingssystem 
• Bortskaffelse af  affald 
• Brandslukker 
• Belysning 
•  Indsamling af  besøgsdata 
• Turistinformation 
• Strøm 
• Kildesortering 

Beliggenhed: 
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Let tilgængelig, tæt ved aktiviteter, restauranter, shopping og centrum 
Plant område, markerede pladser, anbefalet størrelse til køretøjerne  min. 4x10 meter 

Veje: 

Vejene på området bør være tilfredsstillende brede og være farbare for køretøjer med en 
totalhøjde på 4 meter. På parkeringsområdet er køreveje med min. 8 bredde tilrådeligt, 
således at lange autocampere kan manøvrere. 

Belysning: 
 
Man ankommer ofte sidst på dagen og derfor er det et spørgsmål om både bekvemmelighed 
og sikkerhed, at vejen og alle servicefaciliteter ved autocamperpladsen er tilstrækkelig oplyste. 

Pladsens bundforhold: 

Autocamperpladserne bør være plane og med velfungerende vandafledning/ -opsugning. 
Underlaget bør kunne klare køretøjer med en vægt på op til 4,5 tons. Dette rækker til 80% af  
dagens autocampere. Hvis pladserne kan klare op til 7,5 tons, rækker det til 97% af  dagens 
autocampere. Også længden af  pladserne har betydning. Med en længde på optil 10 meter, 
klare det de fleste autocampere. 

Strømforsyning: 

Autocamperpladser med strømforsyning bør have et tilstrækkelig antal strømudtag og være 
CE mærket. I betragtning af, at strømforbruget kan variere meget mellem forskellige 
autocampere, så det tilrådes at bruge sikringer på min. 10 ampere. Med forlængerledning kan 
man forsyne autocampere op til 25 meter fra nærmeste strømstander. 

Frisk - og spildevand: 

For ferskvand og spildevandshåndtering, er det tilrådeligt at installere de centrale 
servicestationer. Disse er nemme at installere og giver både levering af  frisk vand og 
spildevand og håndtere toiletaffald.  
Vandslanger og nødvendige adaptere (3/4” udvendig gevind på hane) ledsaget normalt 
autocampere. Som ekstraudstyr kan de også være forsynet med tilslutninger til strøm. 
Afløb til overkørsel i rustfrit stål, beton med vandspuling en praktisk og værdsat løsning. 
Afløbet bør så vidt muligt være under jordoverfladen, og bør være i stand til at opfylde 
tekniske forskrifter og krav. 
Mulighed for at tømme spildevandstanke i både højre og venstre side er en fordel. 

Bortskaffelse af  affald: 

Mulighed for bortskaffe husholdningsaffald bør forefindes, gerne med miljøsortering. 

Det er ønskeligt med informationenstavle med følgende oplysninger: 

• Ansvarlig for autocamperpladsen med f.eks telefonnummer 
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• Hvis service som f.eks spildevand udføres på en en anden placering, oplysninger om 
placering 
• Prisinformation 
•Ordensregler 
• Information om nødsituationer 
•Områdekort/Bykort 
• Køreplaner for kollektivtrafik 
• Restauranter og butikker i nærheden 
• Andre informationer, som er interessante for besøgende 
• Cykel - vand- og vandre muligheder 
• Seværdigheder 
• Generel turistinformation 

Driften af  pladsen: 

Driften af  autocamperpladsen, kan f.eks være private, den stedlige campingplads, havn, 
kommune.  
 
Det er vigtigt at man ser autocamperpladsen som et aktiv for hele området og er en del af  et 
totalt serviceudbud og derfor også giver mulighed for andre aktører..  
 
Kommuner som laver autocamper parkering, driver ikke virksomhed, da der 
kun er tale om inddrivelse af  et gebyr for en ydelse.  
 
Offentlige gebyrer skal dække de reelle gennemsnitsomkostninger ved en bestemt tjeneste, i 
modsætning til en afgift, som er en form for beskatning. 

Det er den almindelige antagelse, at en kommune som udgangspunkt ikke lovligt selv kan 
drive virksomhed, men det er der ikke tale om her, autocamper parkering kræver ikke 
udlejningstilladelse. 
 

Lovgivning omkring autocamper parkering med overnatning.		

Autocamper parkeringspladser er for det meste for et ophold af  kortere varighed 
(2 - 3 nætter). Pladserne er anlagt for fritidskøretøjer med et lukket spildevands system og 
indbygget toilet. På pladsen eller i dens nærhed er der et afløb til tømning af  spildevand og 
toilet, samt forsyning af  vand og affalds håndtering. Pladserne er tilgængelige døgnet rundt. 
Pladsen for hver autocamper skal være så stort, at anbefalede afstande mellem enhederne 
tilgodeses ved en overnatning. Der er ved parkering af  autocampere ingen sikkerhedsafstand 
iht. loven. 

Uden for campingpladsbegrebet falder parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere. I 
den forbindelse bemærkes det, at vejmyndigheden/vejbestyrelsen- dvs. kommunalbestyrelsen 
for så vidt angår kommunale veje og private fællesveje – med samtykke fra politiet kan 
fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres, fx 
med autocampere, jf. færdselslovens § 92, stk. 1.  
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Kun hvor parkering er afmærket med parkeringsbåse gælder parkering i 
relevante størrelse parkeringsbåse!  

Parkeringspladser til autocampere  

• I relation til parkering på offentlig veje, herunder offentlige parkeringspladser 
gælder vejlovens og færdselslovens bestemmelser.  

• Færdselsloven gælder, hvor der finder offentlig færdsel sted, dvs. hvor posten, leverandører 
og andre kan komme (dvs. ikke på lukkede baner, gårde 
eller haver).  

• Lov om offentlige veje gælder stats- og kommuneveje. Lov om Private veje gælder private 
fællesveje i byområder mm  

• § 188. Parkeringsbåse skal have dimensioner, så relevante køretøjer kan holde 
inden for båsen. 

• I færdselslovens § 2, nr. 17, er parkeringsbegrebet defineret. 

• For køretøjer under 3.500 kg gælder der samme parkeringsregler over hele landet, jf. 
færdselslovens §§ 28 og 29.  

• De generelle regler om standsning og parkering kan fraviges lokalt, hvis det angives ved 
skiltning eller afmærkning på stedet. (Parkeringsdirektiver)  

• Kommunerne kan herudover ved at udstede lokale parkeringsbekendtgørelser udvide det 
område, hvor der eller færdselsloven lovligt kan standses eller parkeres, hvis der ikke 
samtidig sker nogen begrænsning af  det område, der lovligt kan standses eller parkeres på, 
jf. færdselslovens § 92 c, stk. 4.  

• Kommunerne kan for så vidt angår tungere køretøjer (køretøjer over 3.500 kg) og særligt 
indrettede køretøjer (køretøjer som på grund af  deres indretning er placeret det pågældende 
sted af  andre grunde end på grund af  et behov for at parkere) ved at udstede lokale 
parkeringsbekendtgørelser indsnævre det område.Medmindre sådan parkering er 
tilladt ved særlig skiltning og/eller afmærkning.  

• Reglerne for skiltning og øvrig afmærkning af  parkerings- og standsningsrestriktioner følger 
af  færdselslovens §§ 95-99. 

• Reglerne om betalingsparkering findes i vejlovens § 107. 

Parkering på privat område  

• Parkering og standsning på privat område er reguleret i færdselslovens § 122 c, hvor det er 
fastsat, at der kun kan pålægges kontrolafgift ved parkering på et offentligt tilgængeligt 
privat område, hvis dette er tydeligt tilkendegivet ved skiltning.  

• Etablering af  parkeringsrestriktioner og udførelse af  parkeringskontrol på en privat 
parkeringsplads er som udgangspunkt et rent privatretligt anliggende. Ejeren af  et sådant 

JI/2016 !12



privat område kan således som udgangspunkt som led i sin almindelige rådighed over 
ejendommen selv beslutte, om der skal fastsættes særlige regler om parkering og standsning 
af  køretøjer på ejendommen, herunder regler om tidsbegrænset parkering, betaling for 
benyttelse af  parkeringspladsen og kontrolafgifter for overtrædelser af  de af  ejeren fastsatte 
parkeringsvilkår.  

• Flere og flere private udtrykker ønske om etablering af  p-pladser til autocampere på privat 
ejendom. Det være sig både i relation til landbrugsejendomme og andre ejendomme i det 
åbne land, herunder kroer mv. Men det gælder også private arealer i bymæssige områder, 
f.eks. allerede eksisterende parkeringspladser.  

Samlet lovgivning til parkering gældende for bla. autocampere.  

• For at en bil kan indregistreres som autocamper gælder, at den skal være konstrueret og 
indrettet til ophold og beboelse. Dette gælder ikke kun ved selve indregistreringen, men også 
ved den efterfølgende brug. Hvadenten den er optil 3500 kg eller mere end 3500 kg er 
autocamperen i begge tilfælde en personbil M1.  

• Færdselslovgivningen differentiere derimod lovgivningen af  bla. parkering af  køretøjer over 
og under 3500 kg.  

• Parkering på offentlige veje, herunder parkeringspladser er omfattet af  
vejlovens og færdselslovens bestemmelser. Færdselsloven gælder, hvor der finder 
offentlig færdsel sted, dvs der hvor andre kan komme,leverandører og posten f.eks. Reglerne 
om standsning og parkering og rammerne for politiets og kommunernes virksomhed på 
parkeringsområdet følges af  en række bestemmelser i færdselsloven, vejloven og forskriber 
udstedt i medfør af  disse love.  

• For køretøjer under 3.500 kg gælder der samme parkeringsregler over hele landet, jf. 
færdselslovens § 28 og § 29. De generelle regler om standsning og parkering kan fraviges 
lokalt, hvis det angives ved skiltning eller afmærkning på stedet.  

• Kommunerne kan herudover ved at udstede lokale parkerings - 
bekendtgørelser, udvide det område, hvor der e\er færdselsloven lovligt kan 
standses eller parkeres, hvis der ikke samtidig sker nogen begrænsning af  det område, 
der lovligt kan standses eller parkeres på, jf. færdselslovens § 92 c, stk. 4.  

• Kommunerne kan for så vidt angår tungere køretøjer (køretøjer over 3.500 kg) og særligt 
indrettede køretøjer, køretøjer som på grund af  deres indretning er placeret det pågældende 
sted af  andre grunde end på grund af  et behov for at parkere, f.eks. for at gøre reklame for 
et produkt, en virksomhed mv. eller med henblik på overnatning, ved at udstede lokale 
parkeringsbekendtgørelser indsnævre det område, hvor der eller færdselsloven lovligt kan 
standses eller parkeres, f.eks. ved at fastsætte, at det er forbudt for sådanne køretøjer at 
parkere bestemte steder (eventuelt i bestemte tidsrum), medmindre sådan parkering er 
tilladt ved særlig skiltning eller afmærkning. Der kan altså henvises til 
parkringsarealer, hvor der skiltning tillades parkering af  særlige køretøjer, som 
f.eks en autocamper med P skilt E33 og undertavle “autocamper” UE 33,9.  

• De bestemmelser, der eksisterer i færdselsloven, regulerer imidlertid ikke 
forholdene vedrørende parkering på privat område. Etablering af  restriktioner 
for parkering på privat område er derfor et rent privatretsligt anliggende. Der 
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skal dog ved skiltning fremgå hvilke regler der er gældende på det private parkerings 
område. Står der. f.eks at parkering skal ske inden for båsen, er dette identisk med 
lovgivningen på offentlige parkeringspladser, alså helt inde i båsen. Det er alså 
ikke nok at baghjulene lige er indenfor, det er hele køretøjet. Forholdene og reglerne på 
private parkeringpladser ligger i hænderne på ejerne af  pladserne.  

• Parkeringsbåse skal have dimensioner, så relevante køretøjer kan holde inden 
for båsen. Dimensioner svarende til forskellige typer køretøjer (teoretiske) er udgangspunkt 
for om det er lovligt eller ej. Det er en forudsætning at der kun er tale om parkering og ikke 
om aflæsning, at der ikke forekommer bakning, og at der er rigeligt manøvreareal. Parkering 
i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen". FÆL § 121, stk. 1, nr. 7. Hvor et 
køretøj er parkeret i strid med vejbkg. § 49, T 33, der lyder således: "Hvor der er 
afmærket parkeringsbåse, skal parkering ske i og inden for båsen.”  

• Der kan være stedlige parkeringsdirektiver som forhindre overnatning i 
autocampere med en maksimal totalvægt på 3500 kg. Der vil da være skiltet 
mod dette.  

• Skiltning med camping forbudt har ikke noget med overnatning at gøre, men 
henviser til aktiviteten camping.  

• Camping aktivitet fremgår ikke i lovgivningen, men beror mest på et skøn i en 
gråzone, alligevel hedder det at parkering ikke må få karakter af  camping. 
Skiltet med teksten »camping forbudt« opsættes for at understrege, at en raste/
parkeringsplads ikke kan benyttes til campingophold, men alene til ophold i 
overensstemmelse med raste/parkeringspladsens formål: Brug af  opsatte picnicborde er dog 
tilladt !  

• Til gengæld siger Vejlovens § 102, stk. 1, nr. 1, som angiver, at det til en offentlig vej hørende 
areal ikke uden vejbestyrelsens tilladelse må anvendes til varig eller midlertidig 
anbringelse af  affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogn, boder, 
automater, skilte, hegn eller lignende. Denne bestemmelse omfatter også egentlig camping 
på offentlige vejarealer.  

• Løsøregestande. Løsøre betyder 'bevægelig, ikke fast’. juridisk betegnelse for flytbare fysiske 
genstande, dvs. i autocamper termer være f.eks møbler, markise.  

• § 102 a. Ansøgning e\er § 101, stk. 1 og 2, og § 102, stk. 1 og 4, skal indgives til 
vejbestyrelsen ved anvendelse af  den digitale løsning, som vejbestyrelsen 
stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital 
selvbetjening, afvises af  vejbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3 Campingreglementet siger: 
Parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere m.fl. er ikke omfattet af  
campingpladsbegrebet. I den forbindelse bemærkes det, at vejmyndigheden/
vejbestyrelsen- dvs. kommunalbestyrelsen for så vidt angår kommunale veje og private 
fællesveje – med samtykke fra politiet kan fastsætte lokale bestemmelser om, 
hvor og i hvilket omfang der kan parkeres, fx med autocampere, jf. 
færdselslovens § 92, stk. 1.  

• Når en autocamper holder på en P-plads eller lignende (uden at være til hinder 
for andre trafikanter eller parkerende køretøjer) og brugerne benytter bord/ 
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stole til at indtage en kaffetår, lidt frokost, eller aftensmad, har det intet med 
camping at gøre, såfremt man sætter sit udstyr tilbage i autocamperen, så 
snart man er færdig med aktiviteten. (Det var jo heller ikke camping, da man i 
60’erne tog på tur med forældrene i folkevognen og ved hjælp af  klapbord og stole indtog 
kaffen på grøftekanten).  

Indretning af  
autocamperparkering. 
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!  
TV - Strømsøjle m/CEE stik, MIDTEN - Vandforsyning, TH - Toilettømning 

Rist for tømning af  spildevand 

!  
Tømning af  spildevand og kemisk toilet.  Frisk ferskvands påfyldning. 
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Autocamper-parkering 
Eksempel på By parkering til 16 autocampere 
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Plangrundlag  

Det følger af  planlovens § 13, stk. 2 at større bygge- og anlægsarbejder kræver udarbejdelse af  
lokalplan. Hvorvidt anlæggelse af  et parkeringsareal til autocampere er lokalplanpligtigt må i 
hvert enkelt tilfælde bero på en kon- kret vurdering af, om anlæggelsen vil medføre en 
væsentlig ændring i det bestående miljø.  
Hvis parkeringspladsen ønskes placeret i et område der allerede er lokal- planlagt, må det 
undersøges om lokalplanen fastsætter bestemmelser om hvor der må etableres nye 
parkeringspladser eller hvad en given ejendom må anvendes til. Lokalplanen kan dog næppe 
specifikt fastsætte bestemmel- ser om hvilke typer af  køretøjer, der må benytte 
parkeringspladserne. Dette fastsættes af  vejbestyrelsen i samarbejde med politiet i førnævnte 
stands- nings- og parkeringsbekendtgørelse.  
Det er altid kommunen, der skal vurdere om oprettelse af  en parkeringsplads kræver nærmere 
planlægning. Der bør derfor rettes henvendelse til kommunens planafdeling. Gældende 
lokalplanlægning for et konkret område kan dog altid tjekkes på www.plansystem.dk.  
Hvis parkeringsarealet ønskes anlagt i landzonen, kan det kræve landzonetilladelse efter 
planlovens § 35 – også selvom det ikke vurderes at være lokalplanpligtigt. Dette afgøres også 
af  kommunen.  

Skiltning. 
 

	 	  
	       E 33 + UE 33,9                M 32	 	 	    M 47 

Som vejvisning til sådanne pladser anvendes M 32 Campingplads for autocampere. 
Vejvisning til parkeringsplads for autocampere anvendes E 33 Parkering med undertavle  

UE 33,9 Autocamper. M 47 Tømning af  kemisk toilet 
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Hvor skal autocampere tilbringe lavsæson 
og vinteren?  

Campingpladser:  

Ifølge campingreglementets § 8, stk. 1, starter campingsæsonen den 1. marts og slutter den 31. 
oktober, dette er 8 måneder.  

Efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen kan en campingplads benyttes til vintercampering, 
dvs. campering i perioden 1. november - 28. februar. Bestemmelsen i § 9 om vintercampering 
angiver, at vintercampering i givet fald skal ske på en af  kommunalbestyrelsen nærmere 
afgrænset del af  campingpladsen, og at arealet til vintercampering sammen med arealet til 
vinteropbevaring kan udgøre et areal, der svarer til højst ca. 50 % af  det tilladte antal 
campingenheder.  

De fleste campingpladser har ikke åbent i hele den tilladte periode: Poul Eeg 
Camping, Skagen 29/4- 6/9 2015 - lidt over 4 måneder, Dancamps Hvide Sande 
27/3 - 25/10 -7 måneder. Dronningmølle Strandcamping 28/3 - 27/9 - 6 måneder.  

Lystbådehavne:  

Autocamper overnatning på lystbådehavne er ofte på områder for vinteropmagasinering og er 
derfor lukket ned om vinteren. Juelsminde er der autocamper mulighed fra 1/5 til 1/10 - 4 
måneder, Åbenrå åben hele året, Kolding lystbådehavn autocamper brug 1/5 - 1/10 - 4 
måneder. Svanemøllen København 15/5 - 1/10 - 3,5 måned.  
 
Autocamper Parkering:  
 
Det er derfor også påkrævet at der laves bynære autocamper parkering for ophold i få dage, 
uden for de to førnævnte muligheder, da det af  undersøgelser fra Sverige og Tyskland, ses at 
mange autocampere køre uden for sæsonen. Dette gælder også for danske autocampere  

Afslutningsvis. 
Det gode liv er også den målgruppe, som benytter autocampere. Segmentet er et attraktivt 
vækstmarked med et højt døgnforbrug. Segmentet kommunikerer flittigt over nettet for at 
finde de gode autocamperpladser og fravælge de dårlige. Der er således tale om et kræsent, 
men attraktivt segment, der gerne vælger Kommunes attraktioner. For at øge attraktions- 
værdien overfor autocampisterne arbejdes der for løsninger, der kan tilfredsstille segmentets 
behov. 

Med venlig hilsen 

campervenner.dk - camper-parkering.dk - autocamper-info.dk - autocamperplads-danmark.dk 
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http://campervenner.dk
http://camper-parkering.dk
http://autocamper-info.dk
http://autocamperplads-danmark.dk


Færdselsloven: http://www.autocamperplads-danmark.dk/love/faerdselsloven/  
Vejen til autocamperpladser 
http://www.autocamperplads-danmark.dk 
Autocamper parkering: 
http://www.autocamperplads-danmark.dk/wp-content/uploads/2015/10/
Autocamper_parkering.pdf  

Analyse af  campingerhvervet i Region Sydjylland: 
http://www.autocamperplads-danmark.dk/wp-content/uploads/2015/11/Analyse-af-
campingerhvervet-i-Region-Syddanmark1.pdf  

Potentialet for Autocamperturisme – Videncenter for kystturisme:  
http://www.autocamperplads-danmark.dk/wp-content/uploads/2015/10/Potentiale-for-
autocamperturisme1.pdf 

Dansk:Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads:  
http://www.autocamper-info.dk/images/PDF/Analyser/Autocamper-adfrd_20152711.pdf  
Dansk: Forventninger til autocamperpladser: 
http://www.autocamper-info.dk/images/PDF/Spoergeundersoegelse-om-
autocamperpladser-2014-i-procent.pdf  
Tysk:Camping Solutions  
http://www.autocamper-info.dk/images/downloads/ergebnisse_umfrage_2014.pdf  
Svensk: Husbilsgastundersökning  
http://www.autocamper-info.dk/images/PDF/Husbilsgastundersokning.pdf  
Caravaning Industrieverband turisttal 

https://www.civd.de/touristik.html 
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http://www.autocamperplads-danmark.dk/love/faerdselsloven/
http://www.autocamperplads-danmark.dk/wp-content/uploads/2015/10/Vejen-til-autocamperpladser-i-Danmark-2014.pdf
http://www.autocamperplads-danmark.dk/wp-content/uploads/2015/10/Autocamper_parkering.pdf
http://www.autocamperplads-danmark.dk/wp-content/uploads/2015/11/Analyse-af-campingerhvervet-i-Region-Syddanmark1.pdf
http://www.autocamperplads-danmark.dk/wp-content/uploads/2015/10/Potentiale-for-autocamperturisme1.pdf
http://www.autocamper-info.dk/images/PDF/Analyser/Autocamper-adfrd_20152711.pdf
http://www.autocamper-info.dk/images/PDF/Spoergeundersoegelse-om-autocamperpladser-2014-i-procent.pdf
http://www.autocamper-info.dk/images/downloads/ergebnisse_umfrage_2014.pdf
http://www.autocamper-info.dk/images/PDF/Husbilsgastundersokning.pdf
https://www.civd.de/touristik.html

