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P a r k u d s t y r  &  b y r u m s i n v e n t a r

OutdoorDesign fokuserer på høj kvalitet  
og minimal vedligeholdelse til gavn for  

økonomi og miljø. 

Med afsæt i skandinavisk tradition for design, 
kvalitet og funktionalitet,  

fremstilles og forhandles parkudstyr,  
byrumsmøbler og gadeinventar.

Vedligeholdelsesfri	og	tidløse	produkter

P a r k u d s t y r  &  b y r u m s i n v e n t a r

outdoordesign.dk . info@outdoordesign.dk 
Tlf. 50 56 97 63

Bordbænkesæt . bænke og plinte 
bål- og grillpladser . cykelstativer . genbrugsplast 

hundekroge . hundeposestativer . pullerter 
skraldespande . spærrebomme, mv.

Tyveri-	og	hærværkssikret	løsninger

Autocampere og havne 
viser sig at gå rigtig 
godt sammen

Af journalist Niels Brandt
niels@marinaguide.dk

Autocamper-turister er 
ifølge AutoCamperRådet 
(ACR) et af  de kraftigst 
voksende turisme-segmen-
ter overhovedet! 

Danmark var en langsom 
starter på området, men i 
de seneste år er både an-
tallet af  autocampere og 
overnatnings steder til 
netop denne type turister 
kommet i stærk vækst. Det 
skyldes ikke mindst, at et 
meget stort antal lystbåde-
havne har fået øjnene op 
for den ekstra indtægts-
kilde, som ligger lige for 
næsen af  dem.

Per Ræbild fra ACR for-
klarer, hvorfor autocam-
pere og lystbådehavne er 
sådan et godt match:   

”Den eneste reelle for-
skel på at have en sejlbåd 
og en autocamper er fak-
tisk, at ejerne af  en auto-
camper bruger asfalten til 
at komme på tur, opleve 

naturen og føle sig fri – 
mens sejlerne bruger havet 
som transportvej. 

Mange ejere af  autocam-
pere er også tidligere sej-
lere, som bare ikke længere 
har kræfterne til at vedli-
geholde en båd og i stedet 
anskaffer sig en camper. 
Men de vil jo stadig gerne 
være tæt på saltvandet, 
hvor de næsten altid kan 
møde gamle venner og be-
kendte fra sejlermiljøet.”

Og da autocampere net-
op kan overnatte, hvor de 
kommer frem, foretræk-
ker rigtig mange af  dem 
de danske havne, hvor 
der i forvejen er indrettet 
faciliteter til påfyldning af  
ferskvand, tømning af  af-
faldsvand samt toilet osv.

   

Autocamper - det 
samme som personbil

Per Ræbild har selv haft 
autocamper i 8 år og alle-
rede været vidt omkring i 
Europa. Han er så bidt af  
det, at han i dag sidder i 
ACRs bestyrelse, er deres 
web-master og desuden er 
med en gruppe på 6 frivil-

lige, som bruger en masse 
tid på at bistå bl.a. lystbå-
dehavne, som gerne vil op-
rette nye parkeringspladser 
for autocampere. Altsam-
men ulønnet arbejde.

”Det viser sig, at de fle-
ste kommuner grundlæg-
gende har helt forkert fat 
i, hvordan de skal håndtere 
autocampere. I lovmæssig 
forstand er en autocamper 
nemlig at betragte som en 
personbil, og derfor skal 
de behandles efter helt 
andre regler end en cam-
pingvogn. Ja faktisk svarer 
det at overnatte i en auto-
camper helt til at sove i en 
personbil, hvilket også er 
ganske lovligt”, siger han.

Der har ellers i årevis væ-
ret uklarhed over, hvordan 
autocamper-parkering skal 

håndteres af  kommuner-
ne, men Vejdirektoratet 
har i korrespondance med 
ACR i 2016 skåret igen-
nem. 

En autocamper, der par-
kerer, er at betragte som 
en personbil! Ifølge Vejdi-
rektoratet defineres cam-
pingvogne derimod som et 
påhængsredskab. 

Derfor må man parkere 
sin autocamper, som man 
må parkere sin person-
vogn! Principielt kan en 
autocamper derfor også 
holde natten over på de p-
pladser, hvor almindelige 
biler må parkere.

Langt mindre  
bureaukratisk

Pointen fra ACR er, at det 
er langt mindre bureau-
kratisk for såvel (lystbåde)

havne som kommunerne 
at oprette deciderede auto-
camper-p-pladser efter 
Færdselslovens regler end 
efter Campingregulativet. 
Det er det råd, som Per 
Ræbild giver, når han får 
lejlighed til at fungere som 
konsulent.

Han fortæller også, at der 
i hele landet faktisk kun 
er ganske få havne, som 
har etableret autocamper-
pladser efter Campingreg-
lementet. 

Aabenraa kom først helt 
tilbage i 2010, hvor der 
slet ikke var opnået klar-
hed over, at autocamper 
p-pladser nemmere kunne 
etableres efter Færdselslo-
ven. Næsten alle de mange 
havne, som i dag er fulgt 
efter Aabenraa, bruger i 
stedet Færdselsloven.

 

Kommune og politi 
giver begrænsninger

Ligesom med personbiler 
så er det kommunen og 
Politiet, som i fællesskab 
beslutter, hvordan man 

Overnatnings pladser for autocampere  
på havne eksploderer i disse år

vil skilte for autocampere 
– både hvor de gerne må 
parkere og hvor de ikke må 
parkere i f.eks. en havn – 
skiltningen skal blot være 
sagligt begrundet.

Hvis der er tale om mar-
kerede parkeringsbåse, så 
er parkeringen kun lovlig, 
hvis autocamperen - lige-
som alle andre køretøjer 
– kan være inden for de 
afmærkede felter. ACR 
anbefaler parkeringsbåse 
med en størrelse på 5-6 x 
10 meter.

”Hvis autocamperen kan 
parkere inden for marke-
ringen, og der er et grønt 
areal på pladsen, hvor der 
ikke er skiltet med for-
bud, så er der heller intet 
lovgivningsmæssigt, som 
forhindrer, at man kan 
slå en klapstol og et ditto 
bord ud, ligesom der heller 
ikke lovgivningsmæssigt er 
noget til hinder for, at der 
benyttes en markise til at 
afskærme bilen for solen, 

så der ikke bliver for varmt 
i vognen”, forklarer Per 
Ræbild. 

Omvendt er rejsning af  
et fortelt ’no go’, fordi 
man så signalerer, at man 
er ude på et længerevaren-
de ophold.

     

Intet forbyder  
opkrævning af P-afgift

Han vil også gerne gøre op 
med den misforståelse, at 
ejerne af  en P-plads kun 
må opkræve betaling for 
parkering, hvis arealet er 
skiltet som decideret auto-
camper-parkering: Der er 
efter Færdselsloven intet, 
som hindrer havnene i at 
opkræve gebyr for auto-
camperparkering/overnat-
ning.

De fleste havne i Dan-
mark opkræver allerede i 
dag gebyr for autocamper-
parkering. Det er  kutyme, 
at havnene opkræver en 
pris svarende til niveauet 
på gæstesejlere. Flere hav-
ne har endda differentieret 
prisen afhængig af  læng-
den på autocamperen. 

Camping pladserne 
stritter imod

Det er en kendt sag, at 
mange campingpladser 
landet over har strittet 
kraftigt imod, at kommu-
nerne tillod autocamper-
parkering på f.eks. lystbå-

dehavnene. Argumenterne 
var bl.a., at det skadede 
camping-pladsernes om-
sætning.

”Men det er altså en 
skrøne, at autocamper-
parkering er konkurren-
ceforvridende i forhold til 
campingpladser. Ganske 
enkelt fordi, at de fleste 
autocamperturister har an-
dre ønsker og behov, end 
tilbuddene fra camping-
pladser generelt kan op-
fylde. 

Det er et faktum over 
hele Europa, at en auto-
camper-turist søger der-
hen, hvor autocamper-par-
keringspladserne findes. 
Autocamperturister fra-
vælger ofte de traditionelle 
campingpladser”, siger Per 
Ræbild. 

Og prisen på parkering 
reguleres naturligt efter 
markedskræfterne. Auto-
camper-turister er jo i sa-
gens natur meget mobile, 
og man kører udenom eller 
fortsætter til næste desti-
nation, hvis pris-niveauet 
ikke er i trit med markedet. 

Auto campering  
året rundt

ACR gør også opmærk-
som på, at hvis en lyst-
bådehavn etablerer auto-
camper-parkering efter 
Campingreglementet, så 
må pladserne principielt 
kun lejes ud  fra 1. marts - 
31. oktober. Men det er en 
begrænsning, som harmo-
nerer rigtig dårligt med, at 
der en en trend blandt de 
stadig flere ejere af  auto-
campere, at de er på farten 
året rundt.

Havnene vil simpelt hen 
gå glip af  indtægter på den 
måde.

Havne kan få hjælp hos:
AutoCamperRådet
Bestyrelsesmedlem
Per Ræbild
4026 3296
info@autocamperraadet.dk

På Ebeltoft Skudehavn får autocamperne det, de kommer efter. En parkeringsplads ud mod havnefronten 

og en storslået solnedgang over Mols Bjerge. Foto: MarinaGuide.dk

Per Ræbild på havnebesøg i sin elskede autocamper.

”Faktisk svarer det at 
overnatte i en auto-
camper til at sove i en 
personbil, hvilket også 
er ganske lovligt”

En autocamper, der 
parkerer, er at betrag-
te som en personbil!

Det er en misfor-
ståelse, der kun må 
opkræves betaling for 
parkering, hvis arealet 
er skiltet som auto-
camper-parkering: 
Der er efter Færd-
selsloven intet, som 
hindrer havnene i at 
opkræve et gebyr.


