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1. Hvad er en autocamper 
 
En autocamper er et motorkøretøj, som er indrettet således, at man kan bo i den. I Danmark 
hedder det sig, at det er en personbil indrettet til beboelse. En autocampers primære formål er, at 
den er beregnet til at rejse i. Man rejser med en autocamper og bor i en campingvogn. For at den 
afgiftsmæssig kan kaldes en autocamper, skal der være 4 egentlige sovepladser. Typen kaldes i 
Tyskland for ”Autark” (Wohnmobil eller Reisemobil) og på engelsk self-contained (motor-home). 
Altså et selvstændigt køretøj med lukket tankanlæg, således at de fleste kan klare sig i 2-3 dage 
uden at fylde vand på og tømme spildevands- og toilettanke. Energi skal der til, så tankning og 
eventuel strømtilslutning afhænger af køremønster, årstiden og den enkelte autocamper.  
 
Mindre autocampere, f.eks. små kassevogne og de kompakte campingbusser er ofte uden bad og 
toilet. I bedste fald har de små campere en udendørs-bruser og måske et Porta Potti toilet, som er 
en form for moderne toiletspand.  
 
En autocamper har typisk en totalvægt på 3.500 kg, men i f.eks Norge kan “Opplysningsrådet for 
Veitrafik” oplyse, at der pr. 30.06.2014 er 28.548 autocampere <= 3,5 t og 10.382 autocampere 
>3,5 t. Tyskland har et meget stort antal på >3,5 t pga deres tidligere kategori 3 kørekort til 
personbil, som også giver tilladelse til at føre køretøjer op til 7,5 t. Ligeså har det været i Sverige og 
Frankrig. Derfor bør dette store antal tungere autocampere også tilgodeses, når der tales om 
overnatning i autocampere. 
 
I dag kører der omkring 1,7 millioner autocampere i Europa, og tallet er stigende med mere end 
70.000 om året. Der er flest autocampere i Tyskland (mere end 450.000 enheder) med en vækst 
på omkring 25.000 campere om året. Når man vælger autocamperen som rejseform, er det ofte 
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fordi man vægter personlig frihed og uafhængighed meget højt, uafhængighed af  bl.a. 
campingpladser og deres faciliteter.  
 
Denne uafhængighed åbner op for, at autocamperturisten kan leve midlertidigt (2-3 dage eller 
længere) uden nødvendigvis at skulle tilsluttes sanitetsanlæg og strøm. Dette er en vigtig 
forudsætning for, at autocamperturister kan besøge de valgte turistmål så som byer, havne, 
kyster, attraktioner mv. Under besøgene afholder den typiske autocamperturist ofte aktiviteter 
som shopping, samt besøg på restauranter og caféer, hvilket autocamperturister har mulighed for, 
da deres køretøjer jo ren faktisk er en midlertidig selvforsynende enhed, med andre ord et 
rullende sommerhus. 
 
I Europa er autocampersalget stigende i følge European Caravan Federation www.e-c-f.org  i 
modsætning til salget af campingvogne, som gennem de senere år har vist en faldende tendens. 
Der sælges nu omkring 15 % flere autocampere end campingvogne i Europa. 
 
2. Campingpladser  
 
Da antallet af autocampere begyndte at blive synligt på de europæiske veje, så den tids 
campingpladser ”dette nye fænomen” som et ubetydeligt kundesegment, og man henviste gerne 
folk med autocampere til de dårligste områder på campingpladsen.  Begrundelsen kunne være, at 
autocamperturister alligevel kørte næste dag.  
Dette resulterede i et skisma mellem autocamperturister og campingpladser, så det kunne føles 
som om campingpladserne var imod denne gruppe af gæster. 
 
Hvorfor dette skisma: 
 

• Korte ophold og tunge køretøjer der ofte ødelagde campingpladsens græs.  
• Tunge autocampere kunne køre fast på fugtige og bløde arealer på campingpladsen.  
• Campingpladser har for størstedelens vedkommende kun åbent 5-6 måneder om året, hvor en 

stor del af autocamperfolket kører alle 12 måneder.  
• Campingpladser har en forkert beliggenhed i forhold til autocamperturisters behov. 
• Man opdagede, at en autocamperturist har andre behov end campinggæster med campingvogn. 
• Mange campingpladser i Danmark kræver campingpas, der er et ekstra gebyr på 

autocamperturisme. 
 
3. Hvad handler det om  
 

• Autocamperturister er individualister, der vægter frihed og uafhængighed højt. 
• Traditionelle campingpladser opfylder kun i begrænset omfang autocamperturisternes krav. 
• Autocamperen er bygget til uafhængighed, med lukkede tanksystemer, køkken, bad og toilet. 
 
4. Hvad kan der gøres  
 
For at udnytte det potentiale som autocamperturister udgør, er det nødvendigt at kunne tilbyde 
det, som disse turister efterspørger: 
 

• 59% af autocamperturisterne benytter stort set aldrig campingpladser ved kortere ophold. 
• Hvis man vil undgå at tabe størstedelen af denne kundegruppe, skal det sikres, at der findes 

attraktive autocamperpladser.  

http://www.e-c-f.org/
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• Et studie fra Deutscher Tourismusverband (DTV) viser, at autocamperturister ud over penge til 
overnatning i gennemsnit bruger 375 kr pr. dag pr. person, hvor campister kun bruger 248 kr pr. 
dag pr. person. 
 

5. Forventninger  
 

• Parkering og overnatningspladser tilpasset autocampere.  
• Pladserne skal ligge centralt placeret for formålet med besøget og udstyret med infrastruktur, 

som kan holde autocamperturisten selvforsynende de næste 2-3 dage.  
• Ved en autocamperplads forstås en officiel tilladt overnatningsplads for autocampere uden for 

campingpladser på offentlig eller privat basis. 
• En autocamperplads er beregnet til selvforsynende autocampere – ikke campingvogne og telte. 
• En selvforsynende autocamper råder over et lukket tanksystem for friskvand og spildevand samt 

for det indbyggede toilet. 
 
6. Hvad kræves der  
 

• Den hastig stigende interesse for autocamperpladser nødvendiggør et autocamperplads-
marked, der er gennemskueligt for gæsterne. 

• Autocamperturister bør selv kunne beslutte, hvilken type overnatningsplads de vil benytte. 
 
7. Ønsker 
 

• Transitpladser: Simple overnatningspladser, ofte uden komfort og i mange tilfælde gratis. 
• Weekendpladser: 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. 
 
8. Hvem er autocamperturisterne 
 
Typisk består disse af befolkningsgrupper i alderen: 
 

• 40 til 49 år  - 24 % 
• 50 til 59 år  - 35 % 
• 60 til 69 år  - 28 % 
 
9. De rejsende 

Folk med autocamper tager ofte på længere ture. En undersøgelse viser følgende: 

 85 % af de adspurgte rejser 2 personer. 

 Ca 2 % rejser alene.  

 Kun 10 % rejser 3 og 4 personer. 

 Gennemsnitsalderen var 57,7 år, hvilket giver gode muligheder for at udnytte autocamperen. 

 99 % har  i de sidste 12 måneder foretaget en rejse på mere end 5 dage.  

 38 % procent har foretaget 4 eller flere rejser på mere end 5 dage.  

 En gennemsnitslig længere rejse var på 3678 km. 
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 De 49 årige kørte i gennemsnit 2901 km, mens autocamperfolket over 50 år i gennemsnit kørte 
3804 km.  

 Næsten lige så elsket er korte rejser på højst 4 dage. Her havde 87 % af de adspurgte fortaget 
mindst en tur af den art inden for de sidste 12 måneder. 

 19 % havde foretaget 10 eller flere korte rejser.  

 Deltagernes autocamper samler heller ikke støv i garagen. Gennemsnitsligt tilbagelagde de 
årligt 11.200 km. 

 
10. Gerne på vej – lidt om det tyske Promobils spørgeskemaundersøgelse 

Har du i de sidste 12 måneder været på rejse i mere end 5 dage? 
 
99 % af autocamperejerne svarer ja til dette spørgsmål. Næsten alle benytter lejligheden til flere 
gange om året at tage på en længere rejse. For 38 % lykkedes det endda 4 gange eller mere at tage 
en tur på over 5 dage. 

 

% 

 

% 
Kilde: Promobil.de  
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Autocamperturisterne er en attraktiv målgruppe. De er ikke krævende, hvad angår faciliteter:  
 
Ifølge den internationale camping og autocamperorganisation (FICC) rejste 38% af medlemmerne 
med deres autocamper mellem 45-60 dage om året. Andre ca. 15% rejste mellem 60-90 dage om 
året. Kilde: Videncenter for Kystturisme.  
 
Se rapporten fra Videncenter for Kystturisme om, hvordan Danmark kan få del i de nuværende 
omkring 350 millioner kroner, som autocamperturismen i øjeblikket lægger i  Danmark, og med 
forventede stigninger på 25% eller mere over de næste 5 år. Rapporten anbefaler etablering af 
attraktive autocamperpladser (klik her for at se rapporten). 
 
 
 

 
 
 
11. Hvad er en autocamperplads 
 
En autocamperparkeringsplads må ikke forveksles med en sædvanlig campingplads. En parkerings-
plads for autocampere har færre faciliteter end campingpladserne, idet p-pladsen ikke tilbyder 
indhegning, reception, legeplads, mv. En autocamperparkeringsplads er derfor, set fra et juridisk 
synspunkt, en parkeringsplads, hvor den lokalt gældende færdselslovgivning (vedr. parkering) er 
gældende. Derfor kan autocamperparkeringspladser som regel kun benyttes af køretøjer udstyret 
med et lukket spildevandssystem og indbygget toilet. 
 
Den danske lovgivning  giver mulighed for, at en overnatningsplads for autocampere kan oprettes 
både som en campingplads til autocampere (ifølge campingreglementet) og som autocamper-
parkeringsplads uden for campingreglementet. 
 
Ved mange turistområder og i byer ses lokal skiltning, der forbyder overnatning i autocampere på 
parkeringspladser. I stedet henvises der til en campingplads. Men da mange autocamperturister er 
mere interesserede i spontane og kortvarige ophold (f.eks. en byrundtur efterfulgt af et besøg på 
restaurant) ville en lokal autocamperparkeringsplads kunne opfylde behovet bedre end en 
henvisning til campingplads, der ofte er placeret uden for bygrænsen. 
 
 

http://www.ckt.dk/analyser/autocamperanalyse
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12. Privat parkering 
 
Parkering og standsning på privat område er ikke specifikt reguleret i færdselsloven eller i 
vejlovgivningen. Etablering af parkeringsrestriktioner for f.eks autocampere og udførelse af 
parkeringskontrol på en privat parkeringsplads er dermed et rent privatretligt anliggende.  
Ejeren af et privat område, udlagt til parkering, kan selv beslutte, om der skal fastsættes særlige 
regler vedr. parkering og standsning af køretøjer på ejendommen, herunder regler om 
tidsbegrænset parkering, betaling for benyttelse af parkeringspladsen og kontrolafgift for 
overtrædelse af de af ejeren fastsatte parkeringsvilkår. 
 
13. Hvad er camping 
 
Der er ingen steder i den danske lovgivning præciseret, hvordan camping defineres, og hvad 
omfanget er. Men sandt er det, at camping uden for en campingplads er ulovligt. Sådan er det 
også bl.a. i Tyskland. Vi tillader os at tro, at når det drejer sig om autocamperparkering, hvor 
skiltning fremhæver køretøjsgruppen – autocampere, så er brug af stole, borde, gasgrill og markise 
tilladt, f.eks. ved at  udstyret om aftenen, eller når stole, borde eller markise ikke længere 
benyttes, pakkes væk. På campingpladser for autocampere er dette ikke et issue. 
 
Ser vi mod bl.a. Tyskland er vores forhold og lovgivning omkring camping stort set identisk. 
Såfremt ophold i autocampere har boliglignende karakter, og parkering foregår over flere døgn, 
kan der være tale om camping. Hvorimod parkering med en autocamper på pladser med P-skilt 
med “autocamper”-undertavle, kan opholdet være i henhold til en slags “Sondernutzung” – der er 
en særlig tilladelse, som i Tyskland gives efter samme regelsæt som bl.a. benyttes til udendørs-
servering, boder, gadeteater m.v.  
 
Det er op til de kommunale myndigheder at give tilladelsen, som i dette regi ikke har afstikkere til 
campingreglementet men kun drejer sig om parkering og tilladelse til brug af de før omtalte stole, 
borde, markise, gasgrill, mv. i kortere tid.  
 
Gennem 60’erne og 70’erne var der ingen der mente, at når familien drog afsted på søndags-
udflugt med picnickurv og klapbord i den lille personbil, så var det camping. Det samme må gælde 
for nutidens bilister. Sålænge et køretøj ikke står naglet fast til pladsen, vælger vi at tolke det som 
værende parkering. 
 
Ved autocamperparkering benyttes der ikke udlejningstilladelse, da det ikke drejer sig om 
campingpladser og campingreglementet, men om parkering på offentlig eller privat grund. 
 
14. Forskelle mellem autocamperparkeringspladser og campingpladser 
 
Autocamperparkeringspladser er normalt beregnet til korte ophold, typisk over 2-3 døgn, i 
autocampere, som har et lukket spildevandssystem og et toilet i vognen (selvstændige køretøjer). 
Derfor adskiller en autocamperparkeringsplads sig på følgende punkter fra en campingplads: 
 

 Ankomst eller afrejse kan finde sted på alle tidspunkter, selv om natten. 

 Der er som regel ingen reception, hvor du skal melde til eller fra. 

 Sanitære faciliteter er ikke eller i kun begrænset omfang til rådighed. 

 Opstilling af telte eller fortelte er ikke tilladt. 

 Opholdet er ofte begrænset til kortere tidsrum, f.eks. nogle døgn. 



 9 
J I / M W / 2 0 1 4  

 Lavere overnatningspriser. 

 Der bruges ikke campingpas. 
 

Oversigt over P-pladser for autocampere versus regler for campingpladser. 

 P-plads for autocampere Campingplads  

Antal enheder Ingen grænser Minimum 100 enheder 

Arealstørrelse (netto) pr enhed Ca 50 m2 (feks 6x8m) 100 m2 - iht Campingreglementet 

Brandværnsforanstaltninger - krav til Ingen 75 m til håndsprøjtebatteri 

Campingpas – krav til  
Ingen (er et ekstra gebyr på 
110 kr på turister!) 

Ja – iht Campingrådet og medlemmer 
heraf 

Drikkevand – tilslutning til Anbefales Ja - iht Campingreglementet 

Indhegning – krav til Ingen – åben hele døgnet 
Ja - iht Campingreglementet og aflåst 
mellem kl 23 og kl 07 

Lokalplan – krav til ny ? Ja 

Lovgivning Færdelsloven 

Campingreglementet BEK nr 844 af 
30/06/2010 – ”Udlejningstilladelse iht 
Sommerhusloven” 

Oplysningspligt om de besøgende Ingen Ja - iht Campingreglementet 

Overvågning – krav til Ingen Ja - iht Campingreglementet 

Reception – tilsyn og lejrchef Ingen Ja - iht Campingreglementet 

Toilet og brusebad Toilet anbefales 
Ja med spejl og barberstik - iht 
Campingrådets info for 1 stjernet plads 

Tømmefaciliteter for spildevands- og 
toilettanke 

Anbefales Ja - iht Campingreglementet 

Varighed af ophold Bør være min. 48-72 timer Højest 4 uger - iht Campingreglementet 

VVM undersøgelse - krav til ? Ja - iht Campingreglementet 

Åbningstider Åben hele året Primo marts til ultimo oktober 

For god ordens skyld skal det nævnes, at det ikke er ualmindeligt, at der dispenseres fra lovgivningen iht Campingreglementet. 

 
15. Autocampere kontra campingpladser  
 
Hvorfor ovenstående ikke passer særlig godt sammen jf. Campingreglementet. 
 

• En campingplads forudsætter udlejningstilladelse efter sommerhuslovens § 1, stk. 1.  
• En campingplads må iflg campingreglementet benyttes til campering i perioden 1. marts - 31. 

oktober, medmindre tilladelsen bestemmer andet. Mange autocampere kører hele året. 
• Det fremgår udtrykkeligt af § 3, stk. 1, at en tilladelse skal indeholde en angivelse af 

campingpladsens kapacitet i form af det tilladte antal campingenheder, inklusive det antal 
hytter, campingvogne og telte, der er givet tilladelse til at udleje. Ved beregningen heraf kan der 
tages udgangspunkt i, at en campingenhed svarer til 3 personer og til 200 m2 af camping-
pladsens samlede areal (bruttoareal), svarende til 100 m2 nettoareal pr. campingenhed. 

• Ifølge § 2, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen kun meddele udlejningstilladelse til campingpladser 
med en kapacitet på mindst 100 campingenheder.  

• Kommunalbestyrelsen kan ikke give tilladelse til, at en campingplads er forbeholdt en bestemt 
brugerkreds. Reglementet finder også anvendelse på campingpladser, der alene kan benyttes af 
campingbiler/autocampere. (Hvis pladsen kun er til benyttelse af autocampere er det en 
bestemt brugerkreds, da campingreglementet siger, at en campingplads skal have adgang for 
alle brugergrupper!) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132483
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132483
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• En typisk autocamperplads er 8x6 meter, 48 m2. På pladser ifølge campingreglementet kræver 
det ændring eller dispentation, da en standplads iflg. campingreglementet skal være 100 m2. 

 
16. Autocampere kontra campingpladser med 3-5 stjerner 
 
Hvorfor ovenstående ikke passer særlig godt sammen jf. Campingrådets regler. 
 

• På campingpladser omfattet af campingrådet fra 3-5 stjerner: Lejrchefen er ansvarlig for, at der 
er tilsyn på pladsen døgnet rundt i perioden 20/6 – 20/8. Pladsens indkørsel skal være afspærret 
med bom, kæde eller låge mellem kl. ca. 23-07. (Dette er ikke i tråd med den frie bevægelighed 
for autocampere.) 

• Ved alle håndvaske er der varmt og koldt vand, der findes puslerum med egen indgang, og min. 
1 familiebaderum pr. 100 enheder. Der er min. 1 tøjvaskekumme, 1 vaskemaskine og 1 
tørretumbler. 

• Der er en legeplads med et antal redskaber, der står i forhold til de øvrige aktiviteter for børn 
samt en eller flere opholdsstuer. Der er et selvstændigt teltslagningsområde. 

• Campingrådet kræver, selv om der ikke er lovpligtig belæg for det, et fordyrende campingpas. 

17. Krav til autocamperpladser 

 
Til autocamperpladser er der nogle basale krav, der skal opfyldes, før man kan forvente  et 
fornuftigt besøgstal. Skal pladsen opnå succes, er miljø, beliggenhed og udsigt vigtige parametre.  
Bemærk at der kan parkeres 2 autocampere på en plads på 100 m2 (iht campingreglementet).  
 

• Centralt beliggende i forhold til byens centrum og/eller turistattraktioner (gå afstand) 
• Let at komme til og fra via større færdselsårer. 
• Rolige omgivelser. 
• Plane og jævne, med en fast overflade. 
• Moderne komfortpladser har altid pladsinddeling på mellem 8 og 10 meter i længden og mellem 

5 og 6 meter i bredden, og der tages hensyn til køretøjer med stor vendediameter. 
• Centralt på pladsen er der opslag med information til gæsterne, gerne på flere sprog 

(dansk+engelsk/tysk), turistinformation og mulighed for internetforbindelse (hvis ikke pladsen 
kan tilbyde WiFi). 

• Væsentligt er f.eks. et bykort, info om begivenheder, attraktioner og adresser på virksomheder, 
der i nabolaget tilbyder ombytning eller påfyldning af gasflasker eller gastank. 

• Relevante telefonnumre. 
• Belysning. 

18. Teknisk udstyr 

 

• Forsyning af vand, evt. strøm og tømmemuligheder for spildevand (gråt vand) og toiletaffald. 
• Eventuelt en møntstyret søjle med frisk ferskvand og afløb. 
• Nogle autocamperpladser har selvkonstruerede løsninger, som i modsætning til købte anlæg 

ikke altid er brugbare om vinteren. De er ofte lavet så hygiejne ikke er i højsæde og ikke opfylder 
drikkevandsdirektivet. 

• Betalbar strøm fra søjler med tilslutning. 
• Affaldscontainer eller spande. 
• Pladsbelysning af sikkerhedsgrunde. 
• Skiltning ved og til pladsen. 
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19. Oplysninger om gæsternes favorit pladstyper gennem dansk undersøgelse 
 

I foråret 2014 blev en undersøgelse om danske autocamperturisters forventninger til autocamper-
pladser udarbejdet af autocamper-info.dk og AutoCamperRådet. Der indkom 755 besvarelser, som 
viser følgende tendenser: 
 

 Forventningerne har taget en drejning mod mere komfortable pladser ligesom i det øvrige 
Europa. Blandt favoritterne er ikke længere en simpel parkeringsplads uden nogen form for 
faciliteter, som kun 30% af autocamperpladsbrugere vil opsøge for en overnatning. 

 Autocamperfolkets absolute favorit  er derimod korttids- eller weekendautocamper-pladser 
med mulighed for ophold i f.eks. 3 dage, med forsyning og tømmefaciliteter, strøm og mulighed 
for at bruge sit medbragte campinggrej som bord, stole, markise og grill. Hele 93 % finder 
denne model tiltrækkende. En model der bl.a. er udbredt i Tyskland. 

 Dernæst ytrede autocamperfolket sig i retning af komfort autocamperpladser uden 
tidsbegrænsning med bad, toilet, el, vand, tømning af spildevand og toilet og brug af stole, 
borde mv. Den type autocamperplads faldt i god jord hos 74 % af de adspurgte. 

 I campingpladsernes tilbudsoversigt synes 31 % tiltrukket af QuickStop pladser. 

 Tilbuddet om at holde billigt uden for bommen uden mulighed for brug af campingpladsernes 
faciliteter havde kun 20 % af autocamperfolkets interesse. 

 Spørger man autocamperfolket om deres syn på campingpladser til normalpris, svarer 22%, at 
det er OK. Hvilket naturligvis betyder, at 78% ikke ønsker at betale disse priser. 

 Et produkt som campingpladserne ikke har, er parkering uden for bommen i længere tid end 
QuickStop og adgang til campingpladsernes faciliteter. Her svarer autocamperfolket, at, hvis 
campingpladserne ville give dem et attraktivt prismæssigt tilbud på 24 timer eller mere, vil 57% 
af de adspurgte sige ja til den model. 

 På flere punkter er svarene anderledes end tilsvarende undersøgelser i udlandet, måske pga. de 
korte afstande, vi har her i landet. 

 På spørgsmålene om hvilke typer pladser autocamperfolket i Danmark foretrækker, er svarene 
på linie med resten af Europa. 
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20. Hvorfor en autocamperplads 
 
På trods af at autocampere anses for at tilhøre et noget højere prissegment end f.eks. 
campingvogne, har autocamperfolket alligevel formået at udvise en meget stærk vækst og 
fremstår tilsyneladende som et velhavende publikum, der dog ikke ønsker at betale for mere end 
hvad der er nødvendigt for en overnatning. Måske vil de hellere bruge pengene på handel i byen 
eller i området. De, der ikke har en autocamper, kan leje en og tage sit "mobile hjem" med på 
oplevelse.  
Turisme er en drivende kraft i attraktive byer og steder. De fleste byer har allerede deres egen 
campingplads. Autocamperturister trækker normalt mod en plads, som er tilpasset til deres behov 
fremfor en campingplads, fordi mange campingpladser ikke lever op til de krav, som store 
moderne autocampere har. Ældre campingpladser har ofte smalle ind- og udgange, stier og små 
standpladser. Holdepladsen er ikke plan og ikke beregnet til indkørsel med store moderne og 
tunge køretøjer.  
En ny autocamperplads kan oprettes på et par måneder med relativ enkle midler. Så har 
autocamperturisterne et alternativ til den traditionelle campingplads. Projekter kan også være et 
borgerinitiativ, hvor ildsjæle tager affære eller et meningsfyldt beskæftigelsesprojekt. Derved 
tiltrækkes nye gæster og fremmer den lokale økonomi i byen.  
I årevis er autocamperturister i Danmark blevet nægtet bynære autocamperpladser. I stedet har 
turisterne været henvist til at holde på by- eller oplevelsesfjerne campingpladser. Kun meget få 
autocampere har en bil eller scooter om bord, som de kan tage til byen med. Endvidere er de 
fleste campingpladser lukket i den kolde årstid, 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. 
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Mange kommuner har en braklagt grund, en parkeringsplads eller et ubrugt havneareal, hvor man 
med god planlægning, som er alfa og omega, fra kommuner eller private planlæggere og 
investorer, relativt enkelt kan skabe en ny turismeinfrastruktur i området. 
 

 
 
21. Optimal placering af autocamperpladser 
 
Hovedargumentet for at anlægge en autocamperplads er at tiltrække turister. Derfor er den rigtige 
placering yderst vigtig og kræver indsigt i autocamperadfærd. Pladsens placering påvirker i høj 
grad gæsternes accept og dermed dens succes. Hvad er karakteristisk for en attraktiv plads? 
 

• Ubegrænset adgang 24 timer i døgnet, selv for autocampere på mere end 7,5 tons og over 3 
meter i højden. 

• Nem tilkørsel via vejnettet. 
• Placering i nærheden af natur eller vand / havn. 
• Placering i den indre by eller tæt på centrum (ikke i industriområder). 
• Placering i nærheden af seværdigheder eller turistattraktioner. 
• God adgang til offentlig transport. 
• Tilsluttet cykel- eller vandrestier. 
• Inden for gåafstand af by og/eller turistattraktioner (derved undgås tilfældig parkering). 
• Pladsen bør kunne tilbyde de nødvendige tekniske faciliteter. 
 
22. Indretning af pladsen 
 
Det anbefales, at pladsen indrettes med afmærkede båse, således at en vis afstand holdes. Typiske 
pladser måler mellem 8-10 meter i længden og 5-6 meter i bredden. En autocamper måler mellem 
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2,20 og 2,45 meter i bredden og 6 til 10 meter i længden.  De måler typisk mellem 2,70 og 3,65 
meter i højden. Vægten ligger typisk mellem mellem 3,3 og 8,4 tons, med hovedvægt på 3,5 tons. 
Der skal være et godt vejanlæg til at manøvrere på, ikke under 5,5 meter i bredden. Pladsen skal 
være plan, med en fast overflade og mulighed for nedsivning/dræning. Mindre fald på en 
parkeringsflade kan kompenseres ved, at autocamperen kører op på niveaukiler, disse hæver 
camperen op, så den står i vatter. Ens parkeringsretning tilrådes af hensyn til indgangsdøren i 
autocamperen. Belægningen kan have forskellig karakter som f.eks. græsarmering, grus, asfalt, 
fliser etc. 
 

 
 
23. Sanitære indretninger 
 
Størstedelen af Europas autocamperflåde har egen sanitær indretning om bord (WC, håndvaske, 
bruser og opsamlingstanke). Alligevel giver det mening på større autocamperpladser at indrette 
toiletter og brusefaciliteter. Derved stiger komforten, og mindre campingbusser og MPV typer 
uden eget bad og toilet kan trygt parkere og benytte faciliteterne, der regelmæssigt skal rengøres. 
Når pladsen planlægges, skal man være opmærksom på, at antallet af faciliteter afspejler prisen.  
 
Der benyttes ofte kemikalier i campertoiletter, hvoraf en del er forsynet med det tyske miljø-
mærke “Blauer-Engel” (Norm RAL ZU 84a). Andre benytter en såkaldt SOG, hvor lugt fra toilettet 
undgås med et let undertryk i toiletkassetten. Trykforskellen opnås ved, at en lille blæsermotor 
automatisk starter, når toilettet benyttes. Med dette system undgår man belastende kemikalier. 
 
24. Forsyning og tømning af autocampere hører med til autocamperturisme 

• Autocamperturisme  
Udvikling af autocamperturisme med relaterede selvforsynende autocampere er betinget af 
oplevelses- og bynære autocamperpladser samt forsynings- og tømmefaciliteter.  

• Frisk ferskvand, spildevand, toiletaffald 
Friskvandstanke og spildevandssystemer har tilstrækkelig kapacitet til midlertidig selvforsyning - 
ligesom toiletkassetter eller fast tank. Placering af disse tanke er ikke ensartet men afhænger af 
producenterne. 
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• Forsynings- og tømmeanlæg 
Forsynings- og tømmeanlæg er en væsentlig forudsætning for autocamperturisme. Der udbydes 
kompakte og separate anlæg, som hver for sig har fordele og ulemper. 
 

25. Planlægning og opbygning af autocamperparkeringspladser vedr. forsyning og tømning 
 
Planlægning, opbygning og placering af forsynings- og tømmestationer er vigtig ved udarbejdelse. 
Hvor og hvordan, har stor indflydelse på brugbarheden af anlægget. 
Husk, god manøvreplads er nødvendig, ligesom sikring mod påkørsel af automater m.v. med 
autocampere. 
 
26. Tømmepladser 
 

 Tømmepladser bør placeres, så de er let tilgængelige og med hensyntagen til de nærmeste p-
pladser og naboer.  

 Det skal være muligt at manøvrere omkring afløbsristene.  

 Den optimale løsning er et større tømmeområde, fald fra flere sider ned mod rist, med 
beplantet kantområde.  

 Hvis rist eller dæksel er for lille og der ikke er fald nok ned mod afløbet, er der større risiko for 
uhygiejnisk og ildelugtende efterladenskaber, og at spildevandet løber andre steder hen, end 
forventet, fordi gæsten ikke får placeret camperen rigtigt i forhold til afløbshullet.  

 Helt optimalt er det, hvis der er automatisk skyldning af afløbsområdet.  

 “Self-made” tømmestationer er ofte dårlig udformet, med føromtalte følger.  
 

 
 
27. Renholdelse af tømmepladser 
 
Velholdte autocamperpladser omfatter rene forsynings- og tømmefaciliteter. 
Drikkevandsdirektivet gælder også på autocamperparkeringspladser, så der skal være god afstand 
mellem slange til spulevand og hane til drikkevand. Ved planlægning af pladser er det vigtigt, at 
anlægget er let tilgængeligt samt sikre renholdelse af forsynings- og tømmestationen. I den sidste 
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ende er det autocamperturistens ansvar at benytte forsynings- og tømme/bortskaffelsesanlægget 
med hygiejnisk respekt. 
 
28. Tømning af toiletkassetter 
 
Tømning af toiletkassetter kan foregå på flere måder f.eks. ved hjælp af udslagsvask med 
skylleslange eller tømmerist. Kombistandere har afdækket dæksel i jordhøjde og et stykke slange 
på en skyllehane til spuling og rengøring af toiletkassetter. Tag højde for vinterbrug ved valg af 
udstyr.  Spildevandsrør skal have en indvendig diameter på min. 100 millimeter.  Røret skal være 
forsynet med en vandlås og ventilationskanal. Ved “self-made“ løsninger skal man være 
opmærksom på, at vandlåse kan være frosset til om vinteren. 
 

 
 
29. Forsyning af frisk drikkevand  
 
Offentlige pladser er også omfattet af en del af drikkevandsdirektivet. For at holde en god hygiejne 
er det vigtigt, at hanen til drikkevand er afskærmet imod f.eks. skylning af toiletkassetter, evt. med 
kolibakterier til følge. Drikkevandshanen bør placeres på den modsatte side af skyllehane til 
toiletkassetter. Ligeledes er det en dårlig idé, selv om det er gjort i en god mening, at lade en 
monteret slange være monteret på drikkevandshanen permanent. Igen - hvor har slangen sidst 
været, eller den ligger ofte på jorden. Kun med hygiejne undgår man bakterier og alger i 
vandtanke. Monter en vandhane med udvendig 3/4“ gevind og/eller monteret med Gardena 
kobling. De fleste autocamperturister medbringer deres egen vandslange og koblinger og/eller en 
10 liter vandkande. 
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For både tømme- og forsyningsanlæg gælder det, at “self-made” anlæg ikke altid er frostsikrede, 
og man kan derfor imødese problemer om vinteren, hvor autocampere også er på farten. 
 
Det anbefales at bruge færdige søjlemodeller, da man dermed har frostsikre og optimale 
løsninger, som sikrer hygiejniske tømmeområder. Søjlemodeller kan designes som værende gratis, 
til møntbetaling eller en chip-kort løsning. Det anbefales at holde spildevands- og toilettømning 
uden for separat betaling. 
 
 

Vandforsyning med hygiejnesikring                      Strømstander med udtag til CEE stik  
 
 
30. Strømforsyning 230V 
 
Autocamperens teknik er afhængig af at have strøm nok på bodelsbatteri/er. Hvor længe man kan 
klare sig afhænger af årstiden, størrelsen på batteri og beboerne i autocamperen. Typisk bruges 
mest strøm om vinteren og i for- og eftersæsonen. Nogle har flere batterier og/eller solceller, men 
afhængig af forbrugsmønsteret kan det være svært helt at undgå strømtilslutning.  
 
Hvis en turist har været et sted et par dage, skal bilen køre mere end 100 km pr dag for at holde 
batterierne opladet. Køres der mindre, kan batterierne ikke nå at blive fuldt opladet. 
Yderligere teknisk forklaring udelades her.  
 
Antallet af 230V tilslutninger skal være tilstrækkeligt og passe til det forventede antal gæster. Til 
hver autocamper skal regnes 16 ampere, og det er de almendelige CEE 16A blå stik, der anvendes. 
For el-standere varierer antallet af tilslutninger fra mellem 2 og 6 stk pr. stander. Det er optimalt, 
at brugerne har adgang til 16A med automatsikring pr. udtag. Købekabler for tilslutning af ekstern 
strøm har en standardlængde på 25 meter. Strømstandere bør derfor placeres, således at alle 
tilslutninger på standeren kan nås med et 25 meter strømkabel. Betaling for strøm kan være en 
del af betalingen for overnatningen, eller man kan betale med mønter eller med chip-kort. 
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31. Skiltning og koordinater 
 
Selv i tider med satellitnavigation er skiltning vigtig. Det samme gælder GPS-koordinater og 
internet information. Skilte opsættes ved trafikknudepunkter. Der skiltes med autocamper-
parkering  med P-tavle E 33.1 med “autocamper”-pictogram-undertavle, hvid autocamper på blå 
bund i Danmark. På autocamperpladser omfattet af campingreglementet skiltes der med en sort 
autocamper på hvid bund, omkranset af en blå ramme. Det foreslås, at der, hvor man i 
lokalområdet ikke mener, at det er hensigtmæssigt at have autocampere holdende, opsættes 
henvisningsskilte til den lokale autocamperplads/er, gerne på flere sprog. 
 

 
 
32. Affald 
 
Rejseaffald bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser. Ved affaldssortering er det vigtigt at 
mærke affaldsbeholderne tydeligt med pictogrammer. For at opnå den korrekte sortering bør der 
informeres på flere sprog. 
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33. Udhængsskab til informationer  
 
En god autocamperplads sørger for at gæsterne får tilstrækkelig information. En oplyst montre på 
pladsen fungerer fint som informationscenter. Anvendes magneter er det let at udskifte informa-
tioner og nyheder. Informationsemner kan være: priser, pladsregler, shopping, restauranter, læger 
og apoteker, telefonnumre på redningskorps og en repræsentant for pladsen, køreplaner for 
offentlig transport, bykort, udskiftning af gasflasker, WiFi muligheder, camping/autocamper-
forhandler, turistinformation. Der kan også være oplysning om nærliggende pladser, herunder 
campingpladser, hvis autocamperpladsen er fyldt. Informationen må gerne være forståelig også 
for udenlandske turister.  
 

 
 

34. Priser, betaling og automatisering 
 
Der findes gratis pladser og autocamperpladser med betaling. Ekstra tjenester som strøm, vand og 
bortskaffelse af toiletaffald og spildevand, bør, hvis de opkræves særskilt, give lavere 
overnatningspriser. Det anbefales at lade tømning af spildevand og toiletaffald være gratis. 
Overnatning betales i en betalingsautomat, som dog kræver, at pladsejeren kontrollerer pladsen 
aften og morgen for at sikre, at alle gæster har betalt.  
Betalingsautomater findes i udgaver, der både tager kreditkort og kontanter. Man kan envidere 
forudbetale for et chip-kort til adgangskontrol, bad og strømstandere. Er der penge på chip-kortet 
ved afrejse, tilbagebetales beløbet. Lystbådehavne har brugt denne gennemprøvede teknologi i 
flere år og tilsvarende kan nemt tilpasses autocamperpladser. Ud over de kendte kreditkorttyper 

anbefales det at give adgang for det tyske EC-karte, da Visa og Mastercard ikke er særlig udbredt i 
Tyskland. 
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Der findes også bomanlæg som først giver adgang, når der er betalt, eller når man anvender 
omtalte chip-kort. Med et sådant anlæg er det muligt at forlade pladsen ad udgangsbommen på 
alle tider af døgnet, mens der samtidig er sikret betaling fra alle.  
Automat- og bomsystemer optimerer selvbetjeningsdrift på autocamperpladser.  
 
35. Gode råd  
 
Autocamperturismen er vokset enormt. Fra en lidt grinagtig begyndelse er et turisttilbud blevet til 
en ny stor målgruppe med mulighed for betydelige økonomiske indtægter.  
 
Det var tidligere så utrolig enkelt: Man tog en ubenyttet parkeringsplads, udstyrede den med skilte 
og en tømmestation, meldte den til et par autocamperplads-databaser. På et øjeblik var pladserne 
fyldt med autocampere, der skulle ind i baglandet til populære turistmål. Hvad der virkede i 
Tyskland i halvfemserne, begynder nu at ligne en blindgyde.  
 

 En god succesfuld autocamperparkeringsplads eller campingplads for autocampere er ikke 
længere en selvfølge. Det drejer sig ikke kun om at oprette en plads til autocampere men i høj 
grad også om, at den bliver benyttet af målgruppen.  

 Nogle er af den opfattelse, at man kan forsøge sig frem med en helt primitiv parkeringsplads. 
Dette giver på ingen måde en rettesnor for, om der er behov for en autocamperplads eller ej. 

 Som parkeringsplads for besøg i få timer kan de have deres berettigelse, såfremt pladsen 
indrettes med parkeringsbåse, der er store nok til at rumme en autocamper, så turisterne ikke 
risikerer en ulovlig parkering, fordi afmærkningerne overskrides. 
 

For at få oplysninger til at komme igang med planlægning af en autocamperplads kan man på 
nettet og andre steder finde vejledninger, der ofte er meget generelle og derfor ikke det 
universalmiddel, man kunne ønske sig, idet der er mange forskellige forhold, som gør sig 
gældende i planlægningsfasen. Individuel rådgivning kan anbefales. Herved kan kyndige folk, som 
har erfaring med autocamperpladser i mange lande, hjælpe til med støtte, planlægning og 
besigtigelse af den aktuelle plads, hvad enten det drejer sig om en privat eller kommunal plads. Vi 
foreslår, at kommende aktører inden for etablering af autocamperpladser samarbejder med 
AutoCamperRådet og autocamper-info.dk. 
De nævnte organistioner består af folk, som har kørt autocamper i mange år og har erfaring og 
interesse for autocamperpladser, autocamperadfærd, placering af udstyr på pladsen samt kender 
til markedsføring af autocamperpladsen både i Danmark og i udlandet. 
 
Hvad hjælper det, at etablere en ny plads, hvis ikke autocamperturisterne ved noget om pladsens 
eksistens. Derfor er lancering og offentliggørelse af nye pladser lige vigtig i både ind- og udland. 
For at opnå de bedste resultater bør den nye plads optages i de mest benyttede udenlandske 
portaler og guidebøger som Bordatlas.de, Promobil.de, Campercontact.nl, Stellplatzführer.de, evt. 
som en Top-Platz.de etc., indenlands på Camper-parkering.dk og Stellplatz-Danmark.dk. 
Sidstnævnte giver samtidig adgang til det nordiske marked via bogen Nordic Camper Guide, der 
udsendes af de nordiske autocamperklubber. 
 
Målgruppen, som gerne vil besøge Danmark, er stor. For at udnytte dette potentiale mangler der 
kun pladser, som skitseret i denne vejledning, hvor det basale omkring autocamperpladser er  
 

http://www.bordatlas.de/meldung.php
http://www.promobil.de/aktuell/stellplatz-anmelden-100394.html
http://www.campercontact.nl/usercampersite/add
http://www.stellplatzfuehrer.de/
http://top-platz.de/Anwendungen/topplatz.php
http://www.camper-parkering.dk/joomla/
http://stellplatz-danmark.dk/
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beskrevet. Derefter er det op til pladsejeren selv at “pynte” på pladsen og dermed gøre den mere 
attraktiv ved f.eks at indrette den med grillpladser, bord-bænke arrangementer, toiletter, 
badefaciliteter, kiosk, vaskemaskine og tørretumbler m.m. i henhold til efterspørgsel og de regler, 
som gælder for den valgte autocamperplads type. 
 
36. LAG-milder  
 
LAG-midler er et rigtig godt redskab til at skabe vækst og kickstarte udviklingen i landdistrikterne. 
LAG midler er EU midler. Projekter til autocamperpladser kan også benytte sig af ansøgning om 
disse midler. Tal med din kommune om mulighederne og hvordan det gribes an. Se tysk eksempel i 
linksamling. 
 
37. Hvad koster det basale udstyr 
 

• En el-stander fra f.eks. Seijsener med 6 strømudtag og led-belysning men uden betalingsenhed 
koster i 2013 vejledende pris 11.737 DKK, excl moms. 

• En komplet Seijsener tømningsplads, som ikke er frostsikret, koster 11.198 DKK, excl moms. I 
denne pris er inkluderet aflåseligt dæksel 70x70 cm, kloakbrønd i beton 70x70x85 cm, skilt, pæl 
til skilt 360 cm, montagebøjler, vandstander inkl. slangeophæng. Dette anlæg har ikke separat 
hane for frisk vand. 
 

 
 

 

 
Et andet priseksempel er fra Stellplatztechnik-Dammertz.de: Bundafløb 70x80 cm, uden 
spuledyser. Der kan køres over afløbet, selv af tunge køretøjer.  Enhed til tømning af 
toiletkassetter med aktivering af kassettespuling med fodpedal, drikkevandsstation til betaling 
med mønter (kan også leveres med strømudtag). Pris 3.540 Euro (26.550 DKK) pr. juli 2013, 
eksklusiv fragt og tysk moms. 
 
Anlæg fås også med spuledyser til automatisk rengøring og frostsikret til vinterbrug. 
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Udstyr fra Beckmann og Schickramm i rustfri stål er i 09/2014 priser. De tre viste søjler herunder, 
bestående af strømsøjle med 4 udtag, friskvandssøjle og en toilettømningssøjle med skyllehane 
koster ca. 6.400 Euro eller godt 48.000 DKK, rist til spildevand 420 mm, frostsikret og med 
automatisk skylning koster koster 1.700 Euro eller godt 13.000 DKK. 
 

 
 
Generelt udgør strømsøjler den største udgift, både som enkelt styk, men også fordi der bør 
opsættes flere søjler afhængig af antal pladser på autocamperpladsen. 
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38. Markedsoversigt over forsynings- og bortskaffelsesudstyr 
 

 
Fabrikat: 
Camper WC Wash 
Kontakt: 
Stellplatztechnik Dammertz  
Feldstraße 4 
D-47661 Issum 
Tyskland 
Tel. 0049 (2835) 954111 
FAX 0049 (2835) 954123 
Mail: info@stellplatztechnik-
dammertz.de 
Internet: 
http://www.stellplatztechnik-
dammertz.de/ 
Produkter: 
Vandforsyning og tøming af 
toilet og spildevand, strøm- 
standere 

 
Fabrikat: 
Sani Station 
Kontakt: 
LAS-GmbH 
Löhmann Automotive 
Systems GmbH 
Osemundstraße 19 
D-58636 Iserlohn 
Tyskland 
Tel +49 23 71 / 78831 - 0 
Fax: +49 23 71 / 78831 - 10 
Mail: mari-
anne.loehmann@las-
gmbh.de 
Internet:  
www.sani-station.de 
Produkter: 
Vandforsyning og tømning af 
toilet og spildevand, 
strømstandere 
 
 

 
Fabrikat: 
Holiday Clean 
Kontakt: 
Freizeit Reisch,  
Mühläckerstr. 11,  
D-97520 Röthlein, 
Tyskland 
Tel.: +49 9723/91160  
Fax: +49 9723 9116-59 
Mail: info@freizeit-
reisch.de 
Internet: 
http://www.freizeit-
reisch.de 
Produkter: 
Vandforsyning og tømning 
af toilet og spildevand, 
strømsøjler, betalings- 
systemer 

 
Fabrikat: 
Hygienja 
Kontakt: 
Elomat Anlagenau, 
Mättich-Elomatstr. 10,  
D-77880 Sasbach,  
Tyskland 
Tel.: +49 7841/20770, 
Mail: wittenauer@elomat.de 
Internet: 
http://www.hygienja.de/index.
htm  
Produkter: 
Vandforsyning og tømning af 
toilet og spildevand, P-
billetautomater, drikkebrønde, 
grillstrasse 
 

mailto:info@stellplatztechnik-dammertz.de?subject=STD
mailto:info@stellplatztechnik-dammertz.de?subject=STD
http://www.stellplatztechnik-dammertz.de/
http://www.stellplatztechnik-dammertz.de/
mailto:marianne.loehmann@las-gmbh.de
mailto:marianne.loehmann@las-gmbh.de
mailto:marianne.loehmann@las-gmbh.de
http://www.sani-station.de/
mailto:info@freizeit-reisch.de
mailto:info@freizeit-reisch.de
http://www.freizeit-reisch.de/index.html
http://www.freizeit-reisch.de/index.html
mailto:wittenauer@elomat.de
http://www.hygienja.de/index.htm
http://www.hygienja.de/index.htm
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Fabrikat: 
Seijsener 
Kontakt: 
Forhandles i danmark af: 
CompuSoft A/S 
Teknisk afdeling, salg, service 
og administration 
Sunekær 9 
DK-5471 Søndersø 
Danmark 
Tel: +45 63 18 63 18 
Mail: info@compusoft.dk 
Internet: 
http://www.compusoft.dk 
Produkter: 
Vandforsyning og tømning af 
toilet og spildevand, 
strømstandere, udslagsvaske, 
vaskefaciliteter, adgangs-
kontrol, betalingssystemer, P- 
billetter, møntautomater 

 
Fabrikat: 
ST-SAN, RWD 
Kontakt: 
RWD Reise- 
u.Wirtschaftsdienst Berlin  
Inh. Kfm. Jan Schubert-
Mehrens 
Schlosserweg 74 
D-12351 Berlin 
Tyskland 
Tel: +49 30 43725050 
Fax: +49 30 43725054  
Mail: service@st-san.de 
Internet: 
http://www.st-san.de/ 
Produkter: 
Vandforsyning og tømning af 
toilet og spildevand, 
vandstandere, strømstandere 

 
Fabrikat: 
MODUSAN 
Kontakt: 
Ausrüstung für 
Freizeitsanlagen 
Herr Bernd Prietzel 
Schönefelder Chaussee 230 
D-12524 Berlin 
Tyskland 
Tel: +49 30-63103903 
Mail: preitzel@versanet.de 
Internet: 
http://www.prietzel.de.to/ 
Produkter: 
Vandforsyning og tømning 
af toilet og spildevand, 
strømsøjler, møntbetaling 

 
Fabrikat: 
E.V.A. 
Kontakt: 
KERN 
Elektrotechnik OHG 
Industriestr. 46 
D-35684 Dillenburg 
Tyskland 
Tel: +49 2771 32821 
Mail: info@kern-
elektroapparatebau.de 
Internet: 
http://www.kern-
elektroapparatebau.de 
Produkter: 
Vandforsyning og tømning af 
toilet og spildevand, 
strømstandere, møntindkast, 
strømtællere, mønttidstællere, 
vandstandere 

 
Fabrikat: 
Euro-Relais 
Kontakt: 
EURO-RELAIS TRIGANO MDC 
Haut-Éclair 
F-72600 MAMERS 
Frankrig 
Tél. +33 02 43 31 12 34 
Fax +33 02 43 31 12 31 
Mail : contact@bornes-
eurorelais.com 
Internet: 
http://www.bornes-
eurorelais.fr 
Produkter: 
Vandforsyning og tømning af 
toilet og spildevand, 
betalingsautomater, bomme 

 
Fabrikat: 
Elektrostar 
Kontakt: 
Freizeit Reisch,  
Mühläckerstr. 11,  
D-97520 Röthlein, 
Tyskland 
Tel.: +49 9723/91160  
Fax: +49 9723 9116-59 
Mail: info@freizeit-reisch.de 
Internet: 
http://www.freizeit-reisch.de 
Produkter: 
Vandforsyning og tømning af 
toilet og spildevand, 
strømsøjler, 
betalingssystemer 

 
Fabrikat: 
ARZT Silver 
Kontakt: 
Ulrich Arzt Präzisions-
Mechanik Sondermaschinen 
GmbH 
Geschwand 111 
D-91286 Obertrubach 
Tyskland 
Tel: +49 9197 / 1404 
Fax: +49 9197 / 392 
Mail: mail@arzt-pms.de 
Internet: 
http://www.arzt-pms.de/ 
Produkter: 
Vandforsyning og tømning 
af toilet og spildevand, 
strømstandere 

 
Fabrikat: 
BEAS 
Kontakt: 
BEAS A/S 
Brørupvænget 10 
DK-7650 Bøvlingbjerg 
Danmark 
Tel: +45 9788 5222 
Fax: +45 9788 5434 
Mail: el@beas.dk 
Internet: 
http://www.beas.dk/ 
Produkter: 
Strømstandere, 
billetautomater og systemer til 
adgangskontrol, betaling og 
loading 

mailto:info@compusoft.dk
http://www.compusoft.dk/index.asp?mode=alm%21produkt_menu%7E1320934213%7E1320934223%21dk&pid=19665
mailto:service@st-san.de
http://www.st-san.de/
mailto:preitzel@versanet.de
http://www.prietzel.de.to/
mailto:info@kern-elektroapparatebau.de
mailto:info@kern-elektroapparatebau.de
http://www.kern-elektroapparatebau.de/
http://www.kern-elektroapparatebau.de/
mailto:contact@bornes-eurorelais.com
mailto:contact@bornes-eurorelais.com
http://www.bornes-eurorelais.fr/index.php
http://www.bornes-eurorelais.fr/index.php
mailto:info@freizeit-reisch.de
http://www.freizeit-reisch.de/index.html
mailto:mail@arzt-pms.de
http://www.arzt-pms.de/
mailto:el@beas.dk
http://www.beas.dk/
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Fabrikat:  
CamperClean GmbH 
Landwehr 103 
D-46514 Schermbeck 
Deutschland 
Telefon: +49 2853 4538 
Fax: +49 28523 955402 
Mail:info@camperclean.de 
Internet: 
http://www.camperclean.de/ 
Produkter: 
Fuldautomatisk tømning og 
skyldning af toiletkassetter 

 
Fabrikat:  
Beckmann GmbH 
Brandtstraße 1 
D-33161 Hövelhof 
Tyskland 
Tel: +49 5257 9823 0 
Fax: +49 5257 9823 11 
Mail:info@beckmann-
gmbh.de  
Internet: 
http://www.beckmann-
gmbh.de 
Produkter: Vandforsyning og 
automater 
Chip-kort, tømning af toilet 
og spildevand, strømsøjler,  
betalingssystemer, bom-
anlæg, badautomater 

 

 
 

 

 
 
 
39. Sanitet og småbygninger til autocamperpladser 
 

 
Fabrikant: 
Zenco Group 
Kontakt: 
ZENZO GROUP  
Frydenborgvej 27 D 
DK-3400 Hillerød 
Tel.:  +45 7027 1900 
Fax.: +45 7027 1931 
Mail: zenzo@zenzo.dk 
Internet: 
http://www.zenzo.dk 
Produkter: 
Sanitetsbygninger, toilet- 
bygninger, kabiner,  
belysning, skraldespande,  
hundeposestativer, affalds- 
huse. 

 
Fabrikant: 
Scan-Plast 
Kontakt: 
Scan-Plast 
Elkjærvej 100 
DK-7500 Holstebro 
Tlf. 97 40 24 99 
Fax 97 40 52 68 
mail: mail@scan-plast.com 
Internet: 
http://www.scan-plast.dk 
Produkter: 
Toiletbygninger, sanitets- 
bygninger, bålhuse, info- 
huse, atrium, fasadebeklæd- 
ning. 

 
Fabrikant: 
Danfo 
Kontakt: 
Agentur: ZENZO GROUP  
Frydenborgvej 27 D 
DK-3400 Hillerød 
Tel.:  +45 7027 1900 
Fax.: +45 7027 1931 
Mail: zenzo@zenzo.dk 
Internet: 
http://www.danfo.com 
Produkter: 
Toiletbygninger, skure og 
kabiner, møntautomater 

 
Fabrikant: 
SG Multihus 
Kontakt: 
SG Multihus  
Vestre Maltvej 1  
DK-6650 Brørup  
Danmark  
Tel.: +45 75 38 28 00 
Mail: pk@sg-multihus.dk 
Internet: 
http://www.sg-multihus.dk 
Produkter: 
Sanitetsbygninger, hytter 

 

 

mailto:info@camperclean.de
http://www.camperclean.de/
mailto:info@beckmann-gmbh.de
mailto:info@beckmann-gmbh.de
http://www.beckmann-gmbh.de/
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mailto:mail@scan-plast.com
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mailto:zenzo@zenzo.dk
http://www.danfo.com/da/produkter/
mailto:pk@sg-multihus.dk
http://www.sg-multihus.dk/servicebygninger/
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40. Afslutning 

Vi håber med herværende vejledning at have åbnet lidt for svar på nogle af de spørgsmål omkring 
autocamperturisme og behovene for at tiltrække turister i denne målgruppe, som nye 
pladsudbydere måtte have. For yderligere information og uddybende spørgsmål, kan henvendelse 
rettes til: 
Autocamper-info.dk vedrørende pladsspørgsmål, placering, teknik etc., og til AutoCamperRådet 
som ud over generel viden omkring autocamperturisme og etablering af autocamperpladser 
endvidere har kontakten til stat og kommuner. 
AutoCamperRådet: info@autocamperraadet.dk Autocamper-info.dk: mail@autocamper-info.dk 
 
41. Henvisning og kontakt-links 
 
DTV Planungshilfe fra det tyske turistforbund 
http://campingfuehrer.adac.de/ratgeber/files/planungshilfe_wohnmobilstellplaetze_2011.pdf   
 

Klosterstadt Hornbach 
http://www.klosterstadt-hornbach.de/?Unterkunft%2FGastro:Wohnmobilstellplatz 
 
TopPlatz      
www.Top-platz.de 
 
Stellplatz Ratgeber 
http://www.stellplatz-ratgeber.de/Inhalte/Ausstattung.php?rubrik=Ausstattung&kategorie=Ent-
%20und%20Versorgung 
 
Autocamper-info.dk autocamperplads artikler 
http://autocamper-info.dk/index.php/autocamperpladser.html 
 
Autocamperrådet  
http://www.autocamperraadet.dk  
 
Videncenter for kystturisme 
http://ckt.dk/app/webroot/uploads/Pressemeddelelser/Potentiale%20for%20autocamperturisme.pdf   
 
LAG midler 
http://landdistrikterne.dk/nyhed/43-kommuner-lag-midler-giver-udvikling-i-landdistrikter/ 
 
Tysk projekt med EU midler 
http://www.schaumburg.de/assets/pdf/Regionalentwicklung/LEADER/13.-LAG-Sitzung/Leader-
Projektskizze-Wohnmobilstellplatz-Bad-Eilsen.pdf 
 
Stellplatzberatung 

http://www.stellplatzberatung.de 
 
Promobil - Der Reisemobil-Tourismus und seine Entwiklung 
http://www.dieprignitz.de/fileadmin/user_upload/PDF_Uploads/TVP/Vortrag_Prignitz_Print_promobil.pdf 
 
Wohnmobilrecht “Sondernutzung”: 
http://www.wohnmobilrecht.de/0000019b740c6d206/0000009c7b0fd870d.html 
 
 

mailto:info@autocamperraadet.dk
mailto:mail@autocamper-info.dk
http://campingfuehrer.adac.de/ratgeber/files/planungshilfe_wohnmobilstellplaetze_2011.pdf
http://www.klosterstadt-hornbach.de/?Unterkunft%2FGastro:Wohnmobilstellplatz
http://www.top-platz.de/
http://www.stellplatz-ratgeber.de/Inhalte/Ausstattung.php?rubrik=Ausstattung&kategorie=Ent-%20und%20Versorgung
http://www.stellplatz-ratgeber.de/Inhalte/Ausstattung.php?rubrik=Ausstattung&kategorie=Ent-%20und%20Versorgung
http://autocamper-info.dk/index.php/autocamperpladser.html
http://www.autocamperraadet.dk/
http://ckt.dk/app/webroot/uploads/Pressemeddelelser/Potentiale%20for%20autocamperturisme.pdf
http://landdistrikterne.dk/nyhed/43-kommuner-lag-midler-giver-udvikling-i-landdistrikter/
http://www.schaumburg.de/assets/pdf/Regionalentwicklung/LEADER/13.-LAG-Sitzung/Leader-Projektskizze-Wohnmobilstellplatz-Bad-Eilsen.pdf
http://www.schaumburg.de/assets/pdf/Regionalentwicklung/LEADER/13.-LAG-Sitzung/Leader-Projektskizze-Wohnmobilstellplatz-Bad-Eilsen.pdf
http://www.stellplatzberatung.de/sites/default/files/pdf/Architktur_Buero.pdf
http://www.dieprignitz.de/fileadmin/user_upload/PDF_Uploads/TVP/Vortrag_Prignitz_Print_promobil.pdf
http://www.wohnmobilrecht.de/0000019b740c6d206/0000009c7b0fd870d.html
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42. Eksempel på autocamperpladser 
 

 
Transitplads, med parkering i henhold til lokale parkeringsregulativer 

 og få eller ingen faciliteter 
 

 
Autocamperparkering med mulighed for brug af stole og borde,  

med særlig tilladelse og faciliteter 
 

 
Eksempel på en komfortplads med 100 pladser, 

i campingreglementet omtalt som campingplads for autocampere 


