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Høring over lovforslag om forsøgsordning for udvidet vintercampering  

Bolig- og Planstyrelsen sender hermed vedlagte udkast til lov om ændring af lov om 

udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v. (forsøgs-

ordning for udvidet vintercampering) i høring. 

Bolig- og Planstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget se-

nest den 18. august 2022.  

Høringssvar bedes sendt til sommerhusloven@bpst.dk med angivelse af sagsnummer 

2021-22332. 

Baggrund og indhold 

Lovforslaget følger op på beslutningsforslag B 77 fremsat af Dansk Folkeparti den 6. 

november 2020. Den 30. juni 2021 afgav Erhvervsudvalget beretning om B 77, og et 

enigt udvalg har pålagt regeringen at fremsætte et lovforslag.  

Med lovforslaget om ændring af sommerhusloven indføres hjemmel til at etablere en 

forsøgsordning med mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til cam-

pingpladsejere/-forpagtere til udvidet vintercampering for højst 5 pct. af vinterenheds-

pladserne. 

Lovforslaget vil give indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at fastsætte regler 

om forsøgsordningen i campingreglementet. Det er hensigten, at en ændring af cam-

pingreglementet blandt andet vil komme til at indeholde følgende regler for forsøgs-

ordningen:  

Forsøgsordningen vil muliggøre udvidet vintercampering på campingpladser, der alle-

rede ved ordningens foreslåede ikrafttræden den 1. juli 2023 har tilladelse til vinter-

campering.  

Kommunalbestyrelsens forsøgstilladelse til udvidet vintercampering vil som udgangs-

punkt kun kunne gives til campingpladser, der ligger uden for særligt værdifuldt land-

skabsområde, naturområde el.lign. Såfremt en campingplads ligger delvist inden for 

særligt værdifuldt landskabsområde, naturområde el.lign. og har en vintertilladelse fra 

før den 7. februar 2000, vil den del af vintertilladelsens enhedspladser, der ligger uden 

for det pågældende område, kunne omfattes af en forsøgstilladelse.  
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En forsøgstilladelse til udvidet vintercampering vil endvidere ikke kunne gives til cam-

pingpladser, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen eller et klitfredet område, jf. 

§§ 8 og 15 i lov om naturbeskyttelse. 

Med en forsøgstilladelse kan ejer/-forpagter af campingpladsen indgå lejeaftaler om 

vintercampering i hele vintersæsonen i modsætning til den eksisterende begrænsning 

til kortvarige ophold af 15-20 dage i vintersæsonen. Som konsekvens vil borgere på det 

begrænsede antal pladser kunne campere hele året. 

Forsøgsordningen foreslås at gælde for en 2-årig periode, hvorefter de meddelte tilla-

delser bortfalder.  

Lovforslaget forventes at blive fremsat i november 2022 og at træde i kraft den 1. juli 

2023. Nye detailregler om tilladelser vil blive udmøntet i campingreglementet, som li-

geledes forventes at træde i kraft den 1. juli 2023. Forsøgsordningen vil få virkning i to 

vintersæsoner, idet forsøgsordningen udløber den 28. februar 2025. Herefter evalue-

res ordningen.  

Høringsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på Høringsportalen.dk, ligesom de mod-

tagne høringssvar vil blive offentliggjort på portalen.  

Spørgsmål vedrørende høringen kan rettes til Hanne Berg på mail hanber@bpst.dk el-

ler Mikkel Sandvad på mail miksan@bpst.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

Hanne Berg  

Specialkonsulent  
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