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AutoCamperRådet ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. 

17-12-2021 

Kære alle autocamperturister og samarbejdspartnere. 

Året 2021 rinder snart ud. Det har været et mærkeligt og anderledes år. Mange planlagte ture, rejser og oplevelser har 
måttet aflyses. Andre kunne gennemføres på ændrede betingelser. Covid-19 har bidt sig fast og senest med en ny 
variant fra Sydafrika. Vi glæder os til at det hele falder til ro – engang! 

Heldigvis har mange autocamperturister i langt overvejende grad kunnet ”opleve” det frie liv i naturen i egen 
autocamper. Det håber vi fortsat kan ske. 

For ACR har det været et travlt år, hvor vi har været i kontakt med rigtig mange samarbejdspartnere indenfor 
kommuner, havne, autocamperpladser, private og lands- og lokalpolitikere 

Bestyrelsesændringer – Morten Jul Lægaard ny formand for ACR 

Sygdom tvang desværre Helmut Madsen til at trække sig fra bestyrelsen og formandsposten i ACR. Helmut har 
deltaget i bestyrelsesarbejdet i ACR i mange år, og det er med vemod, at vi på denne måde må tage afsked. Heldigvis 
havde DK-AutoCam et nyt emne på banen. Morten er bestyrelsesmedlem i DK-AutoCam og på et konstituerende 
bestyrelsesmøde i ACR i november, blev Morten valgt som ny formand. Morten er ikke ukendt med ACR, idet han 
tidligere har været bestyrelsesmedlem og formand. Vi byder velkommen til Morten og glæder os til samarbejdet. 

Kommunerne er stadig meget lydhøre, når ACR henvender sig – men ting tager tid! 

Igen i 2021 har vi været i tæt kommunikation med mange forskellige kommuner. Sammenfattet er situationen nu, at 
flere og flere kommuner begynder at få øjnene op for, at det er et stadig stigende segment, som ikke er uvæsentlig at 
få indenfor kommunegrænserne.  

Derfor arbejder flere kommune nu aktivt med på at finde egnede parkeringsmuligheder til autocamperne både til 
indkøb men også overnatningspladser. Mange kommunalpolitikere og kommunalbestyrelser har tidligere i en vis grad 
følt sig bundet af aftaler med campingpladserne, men indser efterhånden, at autocampisterne og campingpladserne 
ikke går specielt godt hånd i hånd. Vi kan kun håbe, at endnu flere kommunalbestyrelser kontakter os. Vi er klar med 
inspiration, råd og vejledning. 

Sønderborg Kommune, Holbæk Kommune, Stevns Kommune, Varde kommune og flere andre har vi været i dialog 
med i 2021, og der arbejdes mange steder seriøst med at finde nye pladser, samt opgradering af eksisterende og 
bedre faciliteter.  

Møde DCU/OCDK/AOAC/forhandlere 

Helmut Madsen og Flemming Stagis deltog i møde med Anne Vibeke Isaksen (DCU), Jens Brendstrup (CODK), Torben 
Jensen (Vendelbo Vans) og Per Ræbild & Jan Mattsson (begge ”AltOmAutoCamperen” (AOAC)). Mødet blev afholdt på 
DCU’s kontor i Brøndbyøster. 

Mødet var et dialogmøde, hvor ACR fik den opfattelse, at CODK øjensynlig følger i det tidligere Campingråds fodspor. 

Desuden drøftedes udarbejdelse af en ”Brugerhåndbog omkring overnatning” for autocampere, som kunne udleveres 
ved salg af en autocamper. Her kunne ACR gøre sig synlig og lave en indledning og et oplæg om de forskellige 
stellpladser, som der er i Danmark. 
Der indledes ikke et direkte samarbejde i gruppen, men fortsættes med dialogmøder. 
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Aktindsigt vedr. Hjarbæk Havn – Kerteminde 

CODK (Camping Outdoor Danmark havde klaget til erhvervsstyrelsen over erhvervsudlejning af pladsen, hvor 
Autocamperne parkerer på Hjarbæk Havn, Kerteminde Havn samt en stellplads ved Haderslev. ACR havde søgt 
aktindsigt og været behjælpelige med, at Hjarbæk Havn har fået ændret parkeringsarealet, så pladsen bliver en 
parkeringsplads i henhold til færdselslovens § 92.stk. 1.  

Kerteminde Havn og Stellpladsen ved Haderslev har selv ført deres sag, da disse er etableret i.h.t. 
campingreglementet. 

Assens Havn – AOAC 

I en lignende sag overfor Assens Havn har AltOmAutocamperen været behjælpelig med at føre denne sag. 

Sluttelig kan nævnes at CODK har tab alle disse sager. 

Tour de France 2022 i DK 

Via sekretariatet for Tour de France DK har vi kontaktet samtlige kommune langt ruten i sommeren 2022. Her har vi 
påpeget de erfaringer, som mange med autocampere har oplevet ved Tour de France i Frankrig – nemlig massiv 
trængsel langs ruten og overnatningspladser.  

Heldigvis har flere kommuner taget henvendelsen særdeles seriøst, og de fleste kommuner har vendt positivt tilbage. 
Det var ikke en udfordring, som de lige havde tænkt over, men arbejder nu hurtigt for at finde egnede både 
overnatningssteder men ikke mindst parkeringsmuligheder tæt ved ruten. Københavns kommune vender dog 
tommelfingeren ned, og vil i stedet afspærre de fleste sidegader langs ruten. Her opfordrer de til at benytte metroen, 
S-toget eller busserne. 

Pladser som har set dagens lys – flere med bistand fra ACR 

Foruden de allerede nævnte initiativer har ACR været i dialog med adskillige andre aktører over hele landet. 

Hertil kommer renoveringer og opdateringer på mange havne, hvor der kommer mere ordnede forhold og flere 
faciliteter og flere og flere bliver opmærksomme på tømmefaciliteter. 

Seminar i ACR – oktober 2021 

ACR havde inviteret alle bestyrelsesmedlemmerne i de 3 foreninger til et fælles seminar. Formålet var en drøftelse af 
ACRs fremtid og hvilke opgaver, vi skal arbejde med. Formanden for DCU Anne Vibeke Isaksen var inviteret med, hvor 
hun i et muntert men også tankevækkende og til dels provokerende indlæg kom med sine bud.  

Der arbejdes i øjeblikket med en samling af de mange input, og vi forventer at kunne løfte sløret for nogle af disse 
meget snart. 
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På det politiske plan har ACR også været aktive 

ACR arbejdet fortsat med de prioriterede emner som f.eks. problematikken omkring 4.250 kg på et B-kørekort, 
sæsonnummerplader, afgiftsnedsættelser og problematikken ”Ukendt adresse i Danmark” og mange andre. 

Igen i november har vi indsendt forslag til skatteministeren om nedsættelse af registreringsafgiften, men også de 
løbende afgifter som vægtafgift, miljøafgift, CO2 afgift osv. Vi finder de nye satser helt urimelige, hvilket animerer 
flere til at køre på udenlandske nummerplader. Dermed går den danske statskasse glip af mange indtægter. 

I skrivende stund arbejder vi på sammen med flere andre interessegrupper for autocampere på et høringssvar, hvor vi 
ser en mulighed for en forberedelse til håndtering af sæsonnummerplader. 

AutoCamper Show i Fredericia 

ACR har for en del år siden deltaget på messen Ferie For Alle. På årets autocamper messe i Fredericia havde ACR et 
indlæg på scenen fredag eftermiddag for fyldte tilhørerpladser. Her gav vi en orientering omkring ACRs formål, og 
hvilke opgaver vi aktuelt arbejder med. DK-AutoCam og Dansk AutoCamper Forening fortalte ligeledes om de mange 
fordele et medlemskab omfatter. Vi føler erfaringerne herfra var så gode, at vi er på scenen til Camping Aalborg, som 
afvikles fra 14. – 16. januar, hvor vi er på scenen hver dag. Håber vi ses. 

Med disse ord vil ACR ønske alle aktører og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. ACR vil også i 
2022 markere sig som den primære kontakt for kommuner og andre aktører omkring autocamper spørgsmål. Det 
gavner Danmark, vores forretningsliv, turismen og de mange autocamperturister. 

AutoCamperRådet 

p.b.v. 

Morten Jul Lægaard 

 

 


