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1. Introduktion til etablering af autocamperpladser:

Hvad koster det at anlægge en autocamperplads ? Er det umagen værd ? Tidligere 
bevægede man sig rundt i autocampere med simple sanitære indretninger, og den mobile 
turist var glad for bare at finde en parkeringsplads med strøm, vandforsyning og 
bortskaffelse af spildevand og toilet affald. Dem der havde behov for brusere og en 
vaskemaskine, kørte ind på en campingplads. I dag er alle autocampere komfortable og 
badeværelset er med i autocamperen helt fra kassevogns typerne. På trods af det, ønsker 
stadig flere autocamper turister sanitære faciliteter på autocamperpladser.  Samtidig 
beklager gæsterne sig over stadig stigende gebyrer, men vælger dog alligevel at betale en 
højere pris for at bo på en moderne, komfortabel autocamperplads.

Etablering af en moderne komfort autocamper-parkeringsplads koster mange penge, hvis 
den skal laves fra bunden, uden at der i forvejen er f.eks kørefast underlag. Derfor er det 
ikke muligt for private at opføre og drive en autocamperplads gratis eller næsten gratis. 
Til gengæld må man se i øjnene, eller forvente, at de kommuner som vælger at lave gratis 
eller prisbillige ophold for autocamper turister, ikke har den komfort, som mange 
moderne autocamper turister har som mål. 

Direkte sammenligning mellem tyske og danske priser på autocamperpladser, kan ikke 
lade sig gøre på grund af 7% moms på overnatning, strøm, vand og bad i Tyskland og 
25% moms i Danmark. Direkte kopiering af priser kan få økonomiske konsekvenser for 
initiativrige aktører. Prisen i Danmark, for at en dansk autocamperpladsejer har det 
samme i hånden som en tysk ejer, er omkring 20% højere.  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En autocamperplads med komfort faciliteter, som skal laves fra bunden kan for en plads 
til 50-100 autocampere løbe op i 2 til 4,5 millioner kroner, uden køb eller leje af grund. 
Dette er stadig ikke dyrt set i forhold til en campingplads eller en lystbådhavn. Der er 
mulighed for at søge EU midler (LAG midler) til turist fremmende autocamperpladser, 
som hjælper på regnestykket, men der er en lang liste af udgifter, som omtales i denne 
planlægnings hjælp. En el-søjle med 6 CEE stik, koster mellem 11 og 16.000 kr, uden 
betalingsenhed, og dem skal der bruges et antal af, som svare til antallet af opholds-
pladser. En frostsikret vandforsynings og tømmestation med automatisk spuling og 
tømning af toilet-kassetter, koster mellem 50 og 60.000 kr.. En billetautomat koster mellem 
75 og 130.000 kr. Dyrest er jord arbejde, grus-lag, overflade behandling og komprimering 
af grund. Er rammerne der, kan en autocamperplads med parkeringsautomat laves for få 
hundrede tusinde kroner. (priser er eks. moms)

For at lave en autocamperplads som forretningsmodel, ligger der først et forarbejde i form 
af : En afkastanalyse, en købekraftanalyse om autocampergæsterne, 
omkostningskalkulation på strøm og vand, en investeringsplan for autocamperpladsen, 
en beliggenhedsanalyse, tegninger og godkendelser fra kommunen.

Der vil altid være en gruppe af autocamper turister, de såkaldte “ Wild Campers”, som 
har gjort det til en sportsgren at overnatte gratis, og som kender alle krogene, hvor det kan 
lade sig gøre.

Med omkring 1,7 millioner autocampere i Europa og en vækst på omkring 70.000 nye 
autocampere om året, er der brug for autocamperpladser i forskellige kategorier, for at 
dække så mange behov som muligt. Der skelnes mellem transitpladser med simple 
faciliteter, korttidspladser for ophold i 2-3 dage med begrænset brug af markise, stole og 
borde (endnu ikke i Danmark) og komfortpladser som laves i henhold til camping-
regulativet og campingpladser med særlig afdeling til autocampere. Det giver bredde og 
det er det kriterie, der skal til for at få succes med autocamperturister.

Tal fra Caravaning Industrie Verband - civd.de og European Caravan Federation
  e-c-f.com viser fremgang i salget af autocampere, modsat campingvogne. Et Tysk studie 
fra Stellplatz Consulting i Tyskland, viser at antallet af autocampere og campingvogne vil 
nærme sig hinanden, frem mod 2030, hvor antallet vil stagnere. Dette betyder kvalitativ 
og målgruppeorienterede udbygninger af infrastrukturen for autocampere.

Ofte, hævdes det at campingpladser kan opfylde behovene for autocamper turister. Der er  
nærmere tale om fordele og ulemper, og erstatte autocamperpladser kan camping-
pladserne ikke. Der er nærmere tale om et tilbud til autocamperturisterne. Alene den 
kendsgerning at campingpladser kun har åbent 5-6 måneder om året, sjældent er by- og 
oplevelses nære, er dyre og kræver camping-pas, gør at de ikke kan erstatte 
autocamperpladser. Autocamper turister er meget rejseaktive og derfor en interessant 
målgruppe, som med forbrug på 49 Euro/person pr. dag, bruger 40% af deres penge på 
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restaurant besøg, 40% på fødevare og andre indkøb og 20% på aktiviteter og entreer. 
(kilde DTV)

2. Hvad indgår der i basis omkostningerne for at lave en autocamperplads:

1. byggetilladelse og arkitektydelse
2. Betonsokkel til forsyning og tømmestation
3. Kabel tilslutninger til el-standere
4. Et antal El-standere med X antal CEE stikdåser
5. Komplet montering og tilslutning
6. Ferskvand og tømmestation med spildevands afløb i jordhøjde og toiletkassette 

tømmestation (frostsikret)
7. Jordarbejde, komprimeringer af kørearealer og tilslutninger
8. Gebyr for brug af parkeringsautomat, samt køb af samme
9. Pladsinddelinger f.eks med træstammer
10. Montering af samme
11. Plads skilte
12. Internet tilslutning
13. Flyers
14. Website 
15. Informationstavle
16. Affaldshåndtering
17. Lys på pladsen
18. Internet

3. Købekraft analyse:

Vi skal senere i denne planlægnings hjælp høre lidt om priser og indtægter, men der er 
også penge i autocamperturisterne, og hvor meget de forbruger hos byens eller stedets 
handlende, restauranten og på fødevare, afhænger også af overnatningsprisen. En 
undesøgelse lavet af DTV ( Deutsches Tourismus Verband ) og Prof. Dr Gerd Peters, 
3/2011, viser at hvis autocamper turister bor på billige overnatningspladser, så bruger de 
mere hos de handlende end campister på en campingplads. Forbruget, når ikke 
overnatning medregnes, ligger på omkring 49 Euro/dag (368 Dkk) pr. person. Derfor 
laver kommuner ofte parkeringsmuligheder for autocampere. Man får en gratis eller billig 
overnatning, og bruger byens handlende eller attraktioner og seværdigheder, fordi det er 
muligt at parkerer der, hvor der er let adgang til by eller attraktion og ikke flere km. væk. 
Det er nødvendigt med særlige autocamper-parkeringspladser, da de før omtalte 
parkeringsbåse på offentlige parkeringspladser ikke har den størrelse der skal til for at at 
rumme en stor autocamper og derved undgå en parkeringsbøde.
Herunder finder du en købekraftanalyse, som viser den samlede indtægt på en tænkt 
plads med 50 pladser og forskellig udnyttelsesgrad af autocamperpladsen og 75 kr for en 
overnatning. Købekraftanalysen kan også hentes  i større format på autocamper-info.dk i 
menuen - Downloads planlægning.
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4. Planlægning:

Ved planlægning af autocamperpladser, er det vigtigt at lave en markedanalyse for det 
område, som er udset til at lave en autocamperplads i. Ved valg af antal pladser, kan det 
være en god idé, at starte med et lavere antal pladser med mulighed for senere forøgelse, 
for først at få følingen med efterspørgslen i området. 
Det giver god mening, først at få lavet en beregning af omkostningerne ved at lave en 
autocamperplads, før man prissætter den. Det er set at nogen starter omvendt, og 
glemmer at lave en kalkyle beregning først. Det er også vigtigt ved beregning at holde sig 
for øje, at autocamperpladsen ikke er fyldt hele året, og at indtægter beregnes ved 
udnyttelsesgrad, set over hele året. Autocamperpladser til helårsbrug, bliver som 
udgangspunkt beregnes med en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på omkring 40%. For at få 
så mange kunder i butikken som muligt, er det derfor vigtigt at have beliggenhed, 
fritidsværdi og pladskonceptet med i planlægningen.
Det der taler for mere infrastuktur er i følge undersøgelser, at autocamper turisterne bliver 
længere - omkring 2,5 dag, hvis der er mere infrastruktur (Stat. Landesamt Hessen 2007).

Ser man på prisen for en overnatning på en autocamperplads, er 25% af prisen moms, 
dertil kommer strøm, vand, vandafledningsafgift, renovation, evt tømning af toilettank, 
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%)I)Pladsens)årlige)
belægningsIgrad

Restaurantbesøg
37%=18,12)Euro
=)135,90)Dkk

Fødevarer
21%=10,45)Euro
=)78,5)Dkk

Fri8dsak8viteter
20%=9,99)Euro
=)75)Dkk

Indkøb
22%=10,65)Euro
=)80)Dkk

Sum
100)%)=)49,21)Euro
=369)Dkk

Totalsum)incl.)autocamperplads
gebyr)på)10)Euro)=)75)Dkk)pr.)
autocamper)incl.)2)personer
Pr.)person)5)Euro=37,50)Dkk/dag

20%)belægning
365)dage)x)20%
=73)dage
x)2)personer
x50)køretøjer
=7300)
Overnatninger
=)

7307.3007Oovernat
ninger

7.300)x)18,12)Euro
=132.276,00)Euro
=992.070)Dkk

7.300)x)10,45)Euro
=76.285)Euro
=572.138)Dkk

7.300)x)9,99)Euro
=72.927)Euro
=546.953)Dkk

7.300)x)10,65)Euro
=77.745)Euro
=583.087)Dkk

=359.233)Euro
=2.694.248)Dkk

Overnatning)pr.)person=)5)Euro
=)37,50)Dkk
7.300)x)5)Euro=36.500)Euro
=273.750)Dkk
Omsætning)ialt:)
395.733)Euro)=)2.967.998)Dkk

30%)=)110)dage
=)11000)
overnatninger

11.000)x)18,12)Euro
=199.320)Euro
=1.494.900)Dkk

11.000)x)10,45)Euro
=114.950)Euro
=862.125)Dkk

11.000)x)9,99)Euro
=109.890)Euro
=824.175)Dkk

11.000)x)10,65)Euro
=117.150)Euro
=878.625)Dkk

=541.310)Euro
=4.058.475)Dkk

11.000)x)5)Euro=55.000)Euro
=412.500)Dkk
Omsætning)ialt:
596.310)Euro)=)4.470.975)Dkk

40%)=)146)dage
=)14.600)
Overnatninger

14.600)x)18,12)Euro
=264.752)Euro
=1.9984.140)Dkk

14.600)x)1o,45)Euro
=152.570)Euro)Euro
=1.144.276)Dkk

14.600)x)9,99)Euro
=145.854)Euro
=1.093.905)Dkk

14.600)x)10,65)Euro
=155.490)Euro
=1.166.175)Dkk

=718.466)Euro
=5.388.495)Dkk

14.600)x)5)Euro=73.000)Euro
=547.500)Dkk
Omsætning)ialt:
791.466)Euro)=)5.935.995)Dkk

50%)=)183)dage
=18.300)
overnatninger

18.300)x)18,12)Euro
=331.596)Euro
=2.486.970)Dkk

18.300)x)10,45)Euro
=191.235)Euro
=1.434.262)Dkk

18.300)x)9,99)Euro
=182.817)Euro
=1.371.127)Dkk

18.300)x)10.65)Euro
=194.895)Euro
=1.461.712)Dkk

=900.543)Euro
=6.754.072)Dkk

18.300)x)5)Euro=91.500)Euro
=686.250)Dkk
Omsætning)ialt:
992.043)Euro)=)7.440.322)Dkk

Kilde: StellplatzBeratung

Købekraftanalyse: Autocamper turister
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hvis der er septiktank, vedligeholdelses udgifter, afdrag på evt. lån til projektet, grund leje 
ell. køb af grund, grundskyld, forsikring, internet, evt løn udgifter, skat af indtægt, 
websites, flyers, annoncering, gebyr for brug af betalings automat til NETS og online brug 
af automat, hensætninger til ny investeringer mv.

Derved får det ordet “gratis” til at lyde meget hult og få kroner til at lyde umuligt. Tiderne 
hvor autocampere kunne holde hvorsomhelst i industrikvartere og hensynende 
parkeringspladser er uddøende, og var også en væsentlig del til hetzen mod autocampere 
før i tiden. Vil man have flere faciliteter, end de basale, så koster det mere. 
Kommuner kan med fordel lave pladser til autocampere. Dels er i de i forvejen i 
besiddelse af betalingsautomater, dels er de under alle omstændigheder nødt til at lave 
parkeringsforhold, som muliggør besøg og turist kroner, hvis de vil have besøg fra nogen 
af de mere end 1,7 millioner autocampere, med gennemsnitligt 2 personer i hver fra 
Europa. En parkerings-bås måler mellem 2,30 og 2,50 meter i bredden og er 5 meter lang, 
ifølge arealbehov for parkeringpladser, hvor autocampere iøvrigt ikke er nævnt. (kilde: 
vejregler.dk). Det harmonere ikke med autocampere på mellem 2,20 og 2,45 i bredden og 
mellem 5,9 og knap 10 meter i længde. Overskridelse af markeringerne på en offentlig 
parkeringsplads, er en ulovlig parkering. Mellem 25 - og 30% af alle autocampere i Europa 
er desuden på mere end 3.500 kg.
 
Betalingsudstyret er der og kan kodes til flere pris grupper ? underlaget er i orden ? så 
mangler der kun udstyr, afhængig af antal pladser, for omkring 100.000 kr til strøm, 
vandforsyning, og tømning, eksklusiv arbejdsløn og materialer til forarbejde og til at 
slutte udstyret til for. Derved holder man på turisterne lidt længere, hvilket byens 
handlende nyder godt af. Når det “regner på præsten, drypper det på degnen” og dermed 
kommunen. Win-Win !

Ofte laves der “self-made” typer til forsyning og tømning. Disse er billige at lave, men er 
ikke frostsikre og vandhanen benyttes ofte også til bla. at skylle toiletkassetter med, mens 
andre tapper vand til bad, madlavning og kaffe fra den samme hane. Dette er ikke i tråd 
med drikkevandsdirektivet og meget uhygiejnisk.

Det vigtige i at lave et autocamperplads netværk er bredde. Bredde giver muligheder for 
alle typer autocamper turister. I de sidst offentliggjorte undersøgelser fra Stuttgart, udført 
af promobil.de, blev de adspurgte, spurgt om de samme spørgsmål i tre forskellige 
autocamperplads kategorier, og de viser en vis uenighed på mange områder, især hvad 
forsyning og tømning på simple pladser angår. Stor enighed er til gengæld om faciliteter 
på komfortpladser og korttidspladser.

Regioner som påtænker autocamperpladser i attraktive områder, bør også overveje, at 
have mindre “satellitpladser” i området, som kan optage “overløbet” med i deres 
planlægning, da attraktive pladser hurtigt bliver optaget. Dette skal forhindre at turisterne 
forsvinder ud af deres område, og at nabokommunen derved får glæde af turist pengene. 
Disse pladser kan være simple pladser. Omfanget af dette afhænger dog også af, hvor 
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attraktivt det pågældende område er, og måske giver det det god mening med flere 
pladser i området, evt. af forskellig karakter.

Ønskes der autocamperpladsløsninger, som ikke belastes af unødvendige lønudgifter, er 
den fuldautomatiske løsning sagen. Tilsyn i mindre omfang på pladsen skal dog stadig 
påregnes ved fuldautomatiske pladser.

Det er vigtigt at have focus på, at autocamperpladser ikke er mini-campingpladser, uden 
teltliggere og campingvogne. Det selv om der fra autocamper grupper efterspørges flere 
faciliteter. Hvis ikke dette emne er til at komme uden om, så kan bad og toiletter i meget 
begrænset omfang være en løsning.

!
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5. Indtjening set i forhold til størrelse og belægningsprocent:

Lad os se på lidt regne eksempler, som viser gebyr indtjening på forskellige 
autocamperplads størrelser, ved forskellige belægningsprocenter. Belægningsprocenten er 
et udtryk for den gennemsnitlige belægning, set over hele året, med hovedvægt på 
1.marts til 31. oktober. Der er i regneeksemplerne ikke taget højde for om strøm, vand, 
tømning, bad osv., er inkluderet i priserne. Det er også vigtigt at have med i betragtning at 
når der prissammenlignes mellem Danmark og Tyskland er det sådan, at når vi siger 10 
Euro i Tyskland, betales der kun 7% i moms på overnatninger, således skal der først 
trækkes 7% ud af 75 kr og tillægges 25% i dansk moms, før en indehaver af en dansk 
autocamperplads har det samme i hånden af 10 Euro, som en tysk indehaver. Prisen bliver 
således 87,25 kr i Danmark. Prisen vil derfor for nemheds skyld være 90 kr, som er 12 
Euro. Det er en forskel på +20%.

Pris, antal 
pladser  og 
belægning 

100%/år

belægning = 
20 %

belægning= 
30 %

Belægning = 
40%

Belægning =  
50 %

10 Euro=75 kr x 
30 pl.x 365 
dage=
821.250 kr.

20% af 821.250 
kr. = 164.250 kr

246.375 kr 328.500 kr 410.635 kr

12 Euro=90 kr 
x30 pl. x 365 
dage=
985.500 kr

20% af 985.500 
kr = 197.100 kr

295.650 kr 394.200 kr 492.750 kr

14 Euro=105 kr 
x 30 pl. x 365 
dage =
1.149.750 kr

20% af 
1.149.750 kr = 
229.950 kr

344.925 kr 459.900 kr 574.875 kr

16 Euro=120 kr 
x 30 pl. x 365 
dage =
1.314.000 kr

20% af 
1.314.000 kr = 
262.800 kr

392.200 kr 525.600 kr 657.000 kr

10 Euro=75 kr x 
50 pl. x 365 
dage = 
1.368.750 kr

20% af 
1.368.750 kr = 
273.750 kr

410.625 kr 547.500 kr 684.375 kr
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12 Euro=90 kr x 
50 pl. x 365 
dage=
1.642.500 kr

20% af 
1.642.500 kr. = 
328.500 kr

492.750 kr 657.000 kr 821.250 kr

14 Euro=105 kr 
x 50 pl. x 365 
dage =
1.916.250 kr

20% af 
1.916.250 kr. = 
383.250 kr

574.875 kr 766.500 kr 958.125 kr

16 Euro=120 kr 
x 50 pl. x 365 
dage =
2.190.000 kr

20% af 
2.190.000 kr. = 
438.000 kr

657.000 kr 876.000 kr 1.095.000 kr

10 Euro=75 kr x 
75 pl.x 365 
dage=
2.053.125 kr.

20% af 
2.053.125 kr = 
410.625 kr

615.937,50 kr 821.250 kr 1.026.562,50 kr

12 Euro=90 kr
 x 75 pl. x 365 
dage=
2.463.750 kr

20% af 2.463750 
kr. = 492.750 kr

739.125 kr 985.500 kr 1.231.875 kr

14 Euro=105 kr 
x 75 pl. x 365 
dage =
2.874.375 kr

20% af 
2.874.375. = 
574.875 kr

862.312,50 kr 1.149.750 kr 1.437.187,50 kr

16 Euro=120 kr 
x 75 pl. x 365 
dage =
3.285.000 kr

20% af 
3.285.000 kr. = 
657.000 kr

985.500 kr 1.314.000 kr 1.642.500 kr

10 Euro=75 kr x 
100 pl.x 365 
dage=
2.737.500 kr.

20% af 
2.737.500 kr. = 
547.500 kr

821.250 kr 1.095.000 kr 1.368.750 kr

Pris, antal 
pladser  og 
belægning 

100%/år

belægning = 
20 %

belægning= 
30 %

Belægning = 
40%

Belægning =  
50 %
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Med alt tydelighed drejer det sig om at vælge den autocamperplads type, infrastruktur og 
størrelse som passer til formål og placeringen, og som tager udgangspunkt i beliggenhed, 
koncept og fritidsværdi som er alfa og omega for en succesfuld autocamperplads, hvor 
autocamper turister har lyst til at komme og blive et par dage. Med formålet menes der - 
er det hurtig ind, hurtig væk turister ? eller er ønsket at de skal bliver et par dage ?. 
Autocamper turisterne bliver normalt højest et par dage, og der skal virkelig være noget, 
der trækker, hvis de bliver meget længere.

6. Evalueringsskema vedr. autocamperplads placering:

Når der skal findes en placering for en autocamperplads, er placeringen, som før nævnt, 
vigtig for at opnå en godt besøgt autocamperplads. Til det formål kan nedenstående 
benyttes, som udgangspunkt for en beliggehedsanalyse.

Projektets navn: 
 
Adresse:
Postnummer/By:
Kontakt navn:
E-mail:
Tlf:

12 Euro=90 kr x 
100 pl. x 365 
dage=
3.285.000 kr

20% af 
3.285.000 kr. = 
657.000 kr

985.500 kr 1.314.000 kr 1.642.500 kr

14 Euro=105 kr 
x 100 pl. x 365 
dage =
3.832.500 kr

20% af 
3.832.500 kr. = 
766.500 kr

1.149.750 kr 1.533.000 kr 1.916.250 kr

16 Euro=120 kr 
x 100 pl. x 365 
dage =
4.380.000 kr

20% af 
4.380.000 kr. = 
876.000 kr

1.314.000 kr 1.752.000 kr 2.190.000 kr

Pris, antal 
pladser  og 
belægning 

100%/år

belægning = 
20 %

belægning= 
30 %

Belægning = 
40%

Belægning =  
50 %
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Beskrivelse af placering:

1. Matrikel nummer
2. Ejerskab
3. Forpagtning/Leje
4. Nuværende benyttelse
5. Grundareal
6. Særlige bemærkninger

Planlægning og bestemmelser:

1. By- eller Landzone
2. Benyttelse iflg. lokalplan
3. Byggeplan nr.
4. Landskab- / Naturbeskyttet
5. Fredning
6. Oversvømmelsesområde
7. Vandbeskyttelsesområde
8. Giftgrund
9. Mangfoldig brug af grund

Område og infrastruktur:

1. Områdebeskrivelse
2. Afstand til centrum
3. Afstand til vand
4. Turistpotentiale/Seværdigheder
5. Restaurant/Café afstand
6. Cykelruter/Vandrestier
7. Vandsport/Bademuligheder
8. Indkøbsmuligheder
9. Offentlig transport/afstand
10.Tilslutning til hovedfærdselsåre
11.Teknisk mulighed for forsyning af strøm
12.Teknisk mulighed for forsyning af vand
13.Teknisk mulighed for bortledning af spildevand og toiletaffald
14.Teknisk mulighed for internet, med udgangspunkt i betalingsanlæg
15.Hældninger/Ujævnt terræn
16.Støjgener dag/nat
17.Lugtgener
18.Familie egnet / Børn
19.Særlige bemærkninger
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7. Hvad koster Udstyret til autocamperpladser ?

Autocamper-info.dk viser her priser fra danske Compusoft fra dec. 2013, som viser at en 
el-stander fra det hollandske firma Seijsener, med 6 strømudtag, men uden betalingsenhed 
til mønt eller chip-kort koster kr. 11.737,50 eks. moms. Her skal der ved 50 pladser 
benyttes 8 el-standere, hvis der må være 2 pladser, som er uden strøm og 9 hvis der skal 
være på alle. Der kan også vælges færre, hvor der derved bliver forskel på komforten på 
pladserne.

En komplet tømningsplads med aflåseligt dæksel 70x70 cm, kloakbrønd i beton - 70x70x85 
cm, skilt, pæl til skilt 360 cm, montagebøjler, vandstander inkl. slangeophæng koster kr. 
11.198,50, uden tømning til toilet-kassetter. Normalt ligger en komplet tømmeplads med 
bundafløb i rustfri stål med spulefunktion, varme til frostsikring, separat tømning af 
toilet-kassetter, hane til spuling af toilet-kassetter og hygiejnesikret drikkevandshane, på 
et prisleje på 50-65.000 kr. eks. moms og tilslutning.

Skal der bom til for at sikre at alle betaler, koster Hardware til en bom, kr 17.709,- og skal 
der en billetautomat med adgangskontrol til, koster den incl Outdoor kabinet, kr. 131.180 
+ online betalingsafgift og gebyr til NETS for services. Undersøg markedet, der er mange 
leverandører især i Tyskland. Ved billetautomater til kort, er det vigtigt at tilvælge det 
tyske EC-karte, da tyskerne og østrigerne ikke benytter Mastercard og VISA i samme 
omfang som os, pga. gebyrer hos de handlende.
Priseksempel på teknisk udstyr til tænkt plads for 50 autocampere:
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http://www.compusoft.dk/index.asp?mode=alm!produkt_menu~1320934100~1320934121!dk&pid=19654
http://www.ceitec.de/SFT%20Brochure%20Camping%202013.pdf


8 x el-standere med hver 6 udtag og LED belysning a kr 11.737,50 = 93.900,00 kr
1x komplet tømmeplads med vandstander a kr 11.198,50………    = 11.737,50 kr
1x bomsystem hardware a 17.709,00……………………………….   = 17.709,00 kr
Parkeringsautomat med adgangs kontrol og Outdoor kabinet….. =131.180,00kr

Sum total eks. moms…………………………………………………  =254.526,50 kr
 
Alternativt til bom-anlæg og billetautomat er den manuelle løsning, hvor en tilsynsførerne 
opkræver gebyret og kontrollere at alle har betalt og er kommet videre ved gebyrets 
udløb.

!
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Link til projektbeskrivelse i Melsungen, Tyskland med beskrivelse af forløbet,

Læg mærke til størrelsen på indtægten i dette kommunale eksempel ! Af de 17.500 Euro, 
kommer - 10 Pladser x 10 Euro x 365 dage x 40%belægningsgrad= 14.600 Euro fra 
overnatningsgebyr og 2.900 Euro (ca. 20 %) fra vand og strømforbrug.

Af nettoudgifterne kan der i de fleste tilfælde søges om LAG midler (EU-midler) for 
turistfremmende tiltag.  

Link til autocamperplads projektbeskrivelse i Bad Eilsen, Tyskland med EU-midler.

Det er af stor vigtighed at placere en autocamperplads rigtigt og det er forkert at tro at en 
autocamperplads alene kan skabe liv i en i forvejen turist død region, men de fleste vil få 
glæde af autocamperpladser. I Tyskland er der flere eksempler på fejlslagne 
autocamperpladser. Der er også eksempler på at gratis ikke er det eneste saliggørende, og 
at gratispladser står næsten tomme, mens der ikke langt derfra er autocamperpladser 
hvor autocamper turisterne betaler for en velbeliggende komfortplads, hvor det kan være 
svært at få plads pga. beliggenhed, koncept og fritidsværdi.

Derfor er det vigtigt at se kritisk på de muligheder, som byder sig, for ikke at lave et 
fejlslagen projekt. Det ville være meget ærgerligt. Til gengæld er der eksempler på pladser 
i Tyskland, som er lavet rigtigt og ligger rigtigt, som har 30.000 overnatninger om året. I 
Schleswig forventes deres nye plads i 2015 at levere 16.000 autocamper overnatninger på 
75 pladser fra 1. marts til starten af november. Det giver i gennemsnit 32.000 flere turister i 
bybilledet på 8 måneder. Juelsminde Havn har på deres 10-11 autocamperpladser fra 1. 
maj til 1. oktober haft omkring 1400 overnatninger på 153 dage i 2014, hvilket er en 
udnyttelsesgrad på 90%. Kilde: Gert Friis, formand for Juelsminde Havn og Marina.

Vær nøgtern omkring prissætning i forhold til udstyrs niveauet på pladsen. Tag 
udgangspunkt i udgifterne til projektet, rentabilitet og ikke hvad andre mener det skal 
koste, så længe du ikke kraftigt overskrider forventningerne fra autocamper turisterne. I 
sidste ende er det dem som bestemmer om det er den rette vare og den rette pris, ellers 
kommer de ganske enkelt ikke. 

Vurder hvad der skal indeholdes i prisen og hvad der skal være ekstra gebyrer. Overvej 
eventuelt at køre med høj og lav sæson priser, det kunne lokke flere til om vinteren.

8. Eksempel på udgiftsliste for etablering af autocamperplads med komfort: 

Dette autocamper plads eksemperl er på 10.000 kvm og de 50 pladser har anlægs udgifter 
for ca. 350.000 Euro, hvoraf 112.000 Euro er til en sanitetsbygning, med reception.
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http://www.melsungen.de/melsungen_media/Sitzungsdienst/Stadtentwicklung+2013_09_26/Protokoll/Anlage+2+zu+Protokoll+26_09_13.pdf
http://www.schaumburg.de/assets/pdf/Regionalentwicklung/LEADER/13.-LAG-Sitzung/Leader-Projektskizze-Wohnmobilstellplatz-Bad-Eilsen.pdf


!
1.  Oprydning på grund
2.  Slåning af hele grundarealet
3.  Fjernelse af muldlag
4.  Bortkørsel af overskyde overflade jord
5.  Etablere og rette bundprofil og komprimere-pladser
6.  Etablere og rette bundprofil og komprimere-vejanlæg
7.  Installere afløb, og opfyldning af udgravning
8.  Udgrave til f.eks en dam
9.  Levere og udlægge grus-lag (frostsikring) og komprimere
10.Levere og udlægge bære-lag og komprimere
11.Overfladebehandling af køreveje
12.Midlertidig opbevaret jord fra overfladen, lagt ud på friarealer i ø 20 cm
13.Midlertidig opbevaret jord fra overfladen, lagt ud på parkeringsarealer og tilsået
14.Markering af standpladser gennem fortovsfliser
15.Tilslutning af bortskaffelsessøjle og bundafløb til spildevandsafløb incl spulevand og 

opvarmning (frostsikring)
16.Tilslutning af drikkevandsslange til drikkevandssøjle og strøm til el-søjler
17.Betonstøbt plade omkring bundafløb med afløbsramme i kunststof og belægningsfliser 

som flugter med grusvej.
18.Tilslutning til drikkevand og strøm til søjle til tømning af toilet-kassette og   

drikkevands-søjlen.
19.Nedgrave el-kabler til el-søjler og nedlægge markeringsbånd. Lukke opgravning.
20.Levering af tømmestation, toiletkassette søjle, separat drikkevandssøjle, spuling af 

spildevandsafløb.
21.Ferskvandssøjle for afsnit 2
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22.Søjle for tømning af toiletkassette, afsnit 2
23.12 el-søjler med 4 CEE stik på hver
24.Strømkabel til dagspris - 4000 meter
25.Sanitetsbygning incl tilslutning og sokkel.

9. Priser og gebyrer på autocamperpladser:

Autocamperplads gebyrer, er normalt gældende for en autocamper med 2 personer i 24 
timer. I autocampernes højborg - Tyskland, ser man på priserne, som beskrevet herunder. 
Informationer fra VDSB (Verband der Stellplatz Betrieber) viser desuden at 2-3 % af alle 
autocamper turister bevidst ikke betaler for deres overnatning, hvis de har mulighed for 
det.

Gratis: 0 Euro eller erstatning for betaling ved restaurant besøg, svømmehal ect.
Meget billig: 1 (7,5 kr) til 5 Euro (37,5 kr):
Billigt: 6 (45 kr) til 8 Euro (60 kr)
Acceptable gebyrer: 9 -15 Euro ( 67,5 kr -112,5 kr)
Høje gebyrer: 12-15 Euro, hvis sammelignlige pladser i området er billigere
Dyre pladser: 16-20 Euro ( 120 kr - 150 kr)
Meget dyre pladser: til 25 Euro og mere (>=187,5 kr)

Pris klassifikationerne er blevet foretaget efter landsdækkende tyske gennemsnitspriser og 
ved at sammenligne priser i regionerne. Særlig efterspurgte rejsemål kan afvige i priserne, 
Hvilke pladser der er billige eller dyre bestemmes af området, beliggenhed og fritidsværdi 
mv.

Nogle autocamplads aktører tilbyder gratis eller billige pladser, men opkræver høje 
gebyrer for andre ydelser, som f.eks strøm. For nuværende er den mest almindelige pris 
for strøm, 50 cent (3,75 Dkk) til 1 Euro (7,5 Dkk) pr Kilowatt-time, mens der andre steder 
betales 1 Euro (7,5 Dkk) for et par timer, også selv om der ikke forbruges strøm.

Det kan forekomme at “gratis” autocamperpladser, pga af høje strømpriser ender op med 
at have kostet mere end pladser, hvor der er betalt gebyrer med billigere strøm. Altså ikke 
så “gratis” som det lyder.

Der er også pladser, hvor der betales gebyrer, men ender med ikke at koste noget. Det 
drejer sig om overnatnings gebyrer på pladser, som bliver fuldt krediteret efter f.eks 
restaurant besøg,  badeland/svømmehal, ved indkøb på stedet osv.

Nogen steder opkræves der gebyrer for medbragte hunde. Der opkræves i meget få 
tilfælde et lille gebyr ( op til 1,5 Euro ), som hundeejere som oftes også gerne betaler, hvis 
der er områder til hundeluftning, hunde-toilet og dispensere med poser til hundens 
efterladenskaber.
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Andre autocamperpladser afkræver ekstra gebyrer, for ekstra personer, udover de to 
personer som er inkluderet i pladsgebyret. Dette er dog snare undtagelsen end reglen, idet 
priser på autocamperpladser normalt indeholder “mand og mus”, alle inklusive, og også 
hunden.
Dette er anderledes når der det drejer sig om autocamper parkering ved campingpladser, 
som normalt indregner ekstra antal personer i deres gebyrer. Dette er ikke så spiseligt, 
hvis der også er ekstra betalinger for forbrug, som bad, drikkevand, tømning og 
affaldshåndtering.

Flere turister i autocampere ønsker, mod tidligere, flere faciliteter. Dette kan bla. hænge 
sammen med at antallet af kompakte autocampere, hvor der er små, begrænsede eller 
ingen bade og toilet faciliteter. Der er også autocamperfolk som af en eller anden grund 
ikke vil benytte et toilet eller bad i en autocamper. Derved forsvinder fleksibiliteten og 
friheden. Det betyder som før nævnt, dyrere autocamperpladser, hvis disse ønsker skal 
opfyldes. Der er investering i bygning for toilet/bad, rengøring af disse og måske 
lønudgifter til renholdelse af sanitets bygningen.
Før i tiden var dette ikke et issue for - vi har jo selv det hele med, selv. Uanset indstilling, 
skal de facilitets hungrende turister derfor heller ikke være utilfredse med højere priser. 
Det følges ad. Hvis ydelser i sanitetsbygningen, også laves som særskilt betaling, kan det 
være grunden til at investeringen for denne del af autocamperpladsen ikke hænger 
sammen, fordi kun et begrænset antal gæster benytter det. Anderledes ser det ud for 
havne og campingpladser, hvor sanitetsbygninger er en fast del af miljøet og her betales 
der som oftes for hele pakken.

10. Udbytte af autocamperpladser:

Et godt udbytte/afkast fra et forretningsmæssigt synspunkt yderst vigtigt for at få 
kommuner og private investorer til at investere i autocamperpladser. Efter 10 år skal man 
påregne at udskifte udstyret eller dele af det.
Ifølge Theo Dammertz fra Stellplatz Consulting i Tyskland har det vist sig, at autocamper- 
pladser med 10 til 15 parkeringspladser ikke kan fungere rentabelt som forretningsmodel. 
En rimelig markedspris for et ophold er også påkrævet. Hellere fuldt hus med en rimelig 
pris end en halvtom plads pga. for høj pris, men stadigvæk med respekt for pladsens 
omkostninger.

11. Videreformidling af autocamperpladser:

Når beslutningen om det grundliggende er lavet, skal der også kunder til området og i 
butikkerne. Meld autocamperpladsen til alle relevante autocamperplads databaser. I 
Danmark har vi Stellplatz-Danmark.dk, camper-parkering.dk. Førstnævnte er også del af 
Nordic Camper Guide. De udenlandske databaser skal kontaktes. Det drejer sig om 
bordatlas.de, campercontakt.nl, promobil.de, stellplatzführer.de og 
camperstop.facilemedia.nl, som minimum. Hvis der skal varmes godt op under pladsen, 
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http://Stellplatzf%C3%BChrer.de
http://camperstop.facilemedia.nl


kan Top-Platz.de evt. kontaktes og pladsen bliver promoveret på messer i Düsseldorf, 
Hamburg, CMT, Jönköbing, Lillehammer og Østrig, brochure, newsletters, internet mv.

12. I hvilke måneder rejser autocamper turisterne overvejende ?

I en helt ny undersøgelse om autocampere og bla. deres adfærd lavet af tyske Camping 
Solutions, 2014, er det tydeligt at autocamper turister i Tyskland ikke sætter autocamperen 
væk om vinteren og er knap så aktive i juli og august. Til gengæld er de særdeles aktive i 
maj, juni, septemper og oktober, hvor campingpladser begynder at lukke ned. Vi har 
ligeledes indsat resultaterne om hvilke kriterier der er vigtige på en autocamperplads for 
autocamper turister anno 2014, på tysk.
Hele rapporten kan findes på autocamper-info.dk > autocamperpladser>Downloads 
Planlægning>Umfrage Reisemobil 2014.
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13. Plantegning eksempler på autocamperpladser:
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Fra mark til autocamperplads - Reisemobilpark Sagter/Ems, Tyskland.

Læs også: Vejen til autocamperpladser i Danmark 2014. Findes i Downloads Planlægning.
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