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Høring af bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om 

indretning og benyttelse af campingpladser (campingreglementet) samt tilhørende 

miljøvurderingsrapport 

 

Erhvervsstyrelsen anmoder herved om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om 

tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af cam-

pingpladser (campingreglementet) og til den tilhørende miljøvurderingsrapport. 

 

Bekendtgørelsen erstatter det hidtil gældende campingreglement fra 2010 og udmønter 

den politiske aftale om ”Modernisering af campingreglementet” af den 25. januar 2019 

mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og 

Dansk Folkeparti, som vedrører ændring af campingreglementets regler for indretning 

af campingpladser uden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder.  

 

Hovedelementerne i bekendtgørelsen 

Hovedelementerne i udkastet til bekendtgørelsen er følgende: 

 

• Grænsen for campinghytters maksimale højde hæves til 5 m udenfor strandbe-

skyttelseslinjen og klitfredede områder. 

• Grænsen for campinghytters maksimale størrelse hæves til 45 m2 udenfor 

strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder.  

• Den forholdsmæssige grænse for antallet af campinghytter på campingpladser 

(hyttekvoten) hæves til 40 pct. samtidig med, at den maksimale grænse på 60 

hytter ophæves udenfor strandbeskyttelseslinjen og klitfrede områder.  

• Der gives mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til etable-

ring af campingværelser, sammenbyggede campinghytter og trætophytter på 

campingpladser.  

• Der gives mulighed for at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at der 

på campingpladser etableres enheder, hvori to separate campinghytter er in-

ternt forbundne. Hver enheds samlede bruttoetageareal må dog ikke i kraft af 

den interne forbindelse overstige 70 m2 udenfor strandbeskyttelseslinjen og 

klitfredede områder og 60 m2 indenfor strandbeskyttelseslinjen og klitfrede 

områder.  

• Den forholdsmæssige grænse for antallet af enhedspladser, der kan bruges til 

vinteropbevaring og vintercampering, hæves til 70 pct. Dette må dog ikke in-

debære risiko for, at campingpladsen udvikler sig til et sommerhuslignende 

område.  

 

Der foretages herudover enkelte andre ændringer i bekendtgørelsen, herunder visse æn-

dringer i bekendtgørelsens struktur, ændring af klagebestemmelsen, så den henviser til 

klagebestemmelsen i sommerhusloven, m.v. 

 



 2/2 

 

 

De foreslåede ændringer er alle markeret med ændringstegn i bekendtgørelsesudkastet, 

således at det tydeligt fremgår, hvilke ændringer der foreslås foretaget i forhold det 

gældende campingreglement. 

 

Behandling af personoplysninger 

Bemærk venligst, at afgivne høringssvar offentliggøres på Høringsportalen. Det inde-

bærer, at en afgivelse af høringssvar samtidig opfattes som et samtykke til offentliggø-

relse, herunder af navn og e-mailadresse. 

 

I det omfang der i høringssvarene indgår personoplysninger, vil disse ligeledes kunne 

blive videresendt til anden myndighed med henblik på at få denne myndighed til at for-

holde sig til indholdet. Personoplysninger vil også kunne indgå i det høringsnotat, som 

udarbejdes på baggrund af høringen, og som offentliggøres efter høringen på hørings-

portalen. 

  

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, styrelsen 

modtager. Formålet med og lovgrundlaget for databehandlingen er beskrevet nærmere 

på erhvervsstyrelsen.dk. 

 

Frister for afgivelse af høringssvar m.v. 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle høringssvar til det frem-

sendte udkast til bekendtgørelse senest tirsdag den 5. marts 2019, kl. 16.00. Hørings-

svarene bedes sendt til hoeringplan@erst.dk med angivelse af journalnummer 2019-

1536.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Sara Brahmer Svendsen på e-mail:  

sarsve@erst.dk  

 

Med venlig hilsen 

 

Sara Aasted Paarup, 

Kontorchef,  

Planlægning og Byudvikling 
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