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Kære Henrik Krebs og Jytte Jakobsen 

 

Mange tak for jeres henvendelse af 5. september 2018 vedrørende 

campingreglementets anvendelsesområde. 

 

Turismeerhvervet er et internationalt væksterhverv i disse år, og de 

danske og udenlandske campister og autocampister er en vigtig del af 

landets turismeøkonomi. Som erhvervsminister lægger jeg stor vægt 

på en god dialog med branchens organisationer og interessenter om, 

hvordan turismens rammevilkår bedst kan styrkes. 

 

De nuværende regler i campingreglementet har bl.a. til formål at sikre 

Danmark mod små, spredte og uplanlagte campingpladser med risiko 

for senere ønsker om udvidelser og byggeri. Dette bl.a. for at sikre, at 

campering sker samlet under ordnede forhold og med den nødvendige 

infrastruktur og de rette faciliteter. 

 

Der sondres i lovgivningen mellem campering og parkering. På parke-

ringsarealer er det tilladt at parkere, også med autocampere, men ikke 

at campere. Dette reguleres af vejlovgivningen, som hører under 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressort. Campingreglemen-

tet gælder alene for campingpladser, der defineres som arealer, der 

udlejes til dag- og natophold i campingenheder, dvs. telte, camping-

vogne eller andre transportable konstruktioner som campingbiler og 

lignende. 

 

Campingreglementets § 1, stk. 2, indeholder undtagelser til hovedreg-

len og opregner de tilfælde, der er undtaget fra kravene i campingreg-

lementet, selvom der i øvrigt er tale om campering. Da parkeringsarea-

ler, herunder parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere, 

ikke må bruges til campering, er de allerede af den grund ikke omfattet 

af campingreglementet. 

 

Der er således ikke tale om en undtagelse fra campingreglementets 

anvendelsesområde, og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at 

medtage vejledningens beskrivelse om parkeringsarealer for autocam-

pere blandt undtagelserne i bekendtgørelsens § 1, stk. 2.  
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Jeg medgiver, at det kan være svært at sondre mellem reglerne for 

parkering og campering med autocampere, og Erhvervsstyrelsen ar-

bejder derfor på at udarbejde en bedre vejledning vedr. reglerne for 

kørsel, parkering og campering med autocampere, så det bliver lettere 

at være autocamperturist i Danmark. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Rasmus Jarlov 

 

 

 


