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ACR, 09. oktober 2021 

Bidrag til udviklingsplan for Vestkysten fra ACR 

I AutoCamperRådet har vi med interesse set jeres opslag, omkring ovennævnte udviklingsplan. I den anledning vil vi 

gerne fremhæve behovet for at tænke parkeringsfaciliteter mm. ind til autocampere. 

Salget af autocampere stiger med raketfart over hele Europa. Ultimo 2020 var der ca. 12.000 autocampere i DK. 

Alene i årets første 8 måneder er der solgt 1.777 stk. i DK, eller den absolut højeste stigning i Europa med ca. 72%, 

En autocamper er et moderne sommerhus på hjul, og flere og flere kører hele året. Hertil kommer de mange 

turister, der besøger DK hele året. 

Derfor ser vi et stort behov for at turistaktører, indkøbssteder, havne og byer i langt højere grad indtænker 

parkeringsforhold og faciliteter til autocamperne. Her tænker vi på pladser til overnatning, mulighed for at tømme 

spillevand og toilet, samt frisk vandpåfyldning. Ligeledes parkeringspladser ved turistattraktionerne. Alle stederne 

med pladsstørrelser, hvor det er lovligt og muligt, at parkere med sin autocamper. 

Autocamperturisterne elsker naturen, havnemiljøer og pladser tæt indkøbsmuligheder. Derimod frister store 

legepladser, vandlande osv., ikke, hvor der ofte er mere larm og børneskrig. Derfor benytter kun meget få 

autocamperturister campingpladserne, bl.a. fordi prisen her er høj for en overnatning, og de førnævnte pladser 

indbyder til ro og fred, hvor friluftslivet kan nydes i fulde drag. 

Desværre er der mange kommuner, som endnu ikke har ”set lyset” for denne voksende turiststrøm, og den 

købekraft, som de repræsenterer. De fleste går på næsten daglige indkøb, som f.eks. mad, tøj, brugsting, spise osv., 

hvis faciliteterne er til rådighed. Bliver det for besværligt at komme til, kører autocamperturisterne blot videre til 

næste mulighed.  

Vi håber med ovennævnte at have gjort opmærksom på et væsentligt led i den udviklingsplan, som I arbejder med 

for Vestkysten. I ACR står vi gerne til rådighed med råd og vejledning, til etablering af autocamper stellpladser, og 

hvilke faciliteter, som er ”nice to have, og need to have”. 

Vi vil glæde os til at høre fra jer. 

Venlig hilsen 

AutoCamperRådet 
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