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Høring – udkast til bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer 

til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser (cam-

pingreglementet) 

 

Dansk Erhverv hilste den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om modernise-

ring af campingreglementet meget velkommen. 

 

Mens camping har haft kronede dage i vores nabolande, har camping i Danmark været stærkt ud-

fordret. I Danmark har feriehusene har haft kraftig medvind, mens camping halter efter og kun 

sommersol i 2018 gav et kortvarigt pusterum. Dette har Dansk Erhverv længe ment har været et 

paradoks. 

 

Den medvind der har øget interessen for ferie ved kysterne i Danmark fra især Tyskland burde 

også komme campingpladserne til gavn. De tyske gæster søger ro, natur, børnevenlighed og sik-

kerhed. Campingferie i Danmark burde være svaret til en sådan ønskeseddel. 

 

Dansk Erhverv bakkede op om aftalen og noterer sig, at der i bekendtgørelsen er der en række 

konkrete ændringer af campingreglementet, der betyder, at reglerne for indretning af camping-

pladser uden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder ændres. Campinghytters stør-

relse hæves fra 35 m2 til 45 m2, deres maksimale højde hæves fra 4 m til 5 m. Hyttekvoten hæves 

fra 20 pct. til 40 pct. af campingpladsen og der er mulighed for mere end 60 hytter pr. plads. 

 

Dansk Erhverv er også glade for, at aftalen og bekendtgørelsen giver mulighed for at etablere 

spændende nye overnatningstilbud og at der skal afdækkes mulige modeller for opstilling af mo-

bilehomes. Campingbranchen er klar med nye investeringer til glæde for samfundet.  

 

Afsluttende skal det bemærkes, at campingpladser der ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen og 

på klitfredede områder ikke har glæde af moderniseringen af campingreglementet. 
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Dansk Erhverv ønsker derfor, at der gennemføres en dispensationsvenlig administration af Plan-

loven, så der bliver mulighed for at lave individuelle skøn i de tilfælde, hvor udvikling af camping-

pladser inden for 300 meter til kysten, ikke vil være i strid med strandbeskyttelseslinjens formål. 
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Lars Ramme Nielsen 

Chef for turisme og oplevelsesøkonomi 

 

 

 

 

 

 


