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Ansøgning om tilladelse til autocamperplads

Ønsker du at oprette en autocamperplads, skal du søge tilladelse hos Nordfyns 
Kommune. Tilladelsen søges på to forskellige måder, afhængigt af om du bor i byzone eller 
landzone. 
Er du i tvivl om, hvilken zone du bor i, kan du nederst på siden se, hvor du kan finde ud af det. 

Bor du i byzone: Skriv en mail til Marianne Greve på Nordfyns Kommune på 
mgr@nordfynskommune.dk 

I mailen skriver du:
• At du søger om tilladelse til en autocamperplads
• Hvilken adresse det drejer sig om
• Vedhæft et kort med placering på autocamperpladserne samt afstand til 
 nærmeste bygninger

Bor du i landzone: Ansøg om landzonetilladelse hos Nordfyns Kommune

Du kan læse mere om landzonetilladelser og ansøge her: 
https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Byggeri/Landzonetilladelse

Inde i selve ansøgningen vælger du ”Ansøgning om ændret anvendelse af areal”. 

Find ud af om du bor i landzone eller byzone på kortet her:
http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Nordfyns&Page=Borger&ShowOverview=0
(linket kan også findes på nordfynskommune.dk under landzoner)

Tilvælg ”Kommuneplan 2017-2021” og derefter ”Bosætning”
(Ovre til højre for kortet kan du se, hvilken farve byzone er markeret. Resten er l

For spørgsmål: 
Marianne Greve: mgr@nordfynskommune.dk Tlf.: 64 82 81 43



Tyskere: 
365,- dkr.

Belgiere: 
211,- dkr.

Hollændere: 
515,- dkr.

Salget af autocampere er stigende ift. campingvogne især i Tyskland. → der 
bliver flere og flere autocampister, som bl.a. besøger Danmark og Nordfyn. 

Har du spørgsmål om autocamperturisme kan du kontakte Nordfyns Erhverv og 
Turisme på info@visitnordfyn.dk eller på tlf.: 64 81 20 44

Demografi

49,5% af autocamperovernatningerne sker på autocamperpladser

Autocampisters gns. døgnforbrug

Autocampere benyttes i stigende grad året rundt pga. den gode komfort 
→ Potentiale i skuldersæsonen

46% af 
europæiske 
autocampister 
er ældre end 
50 år.

88% af danske 
autocampister 
rejser som par 
50 år.

Pladsegenskaber der generelt efterspørges af autocampister.
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Kilder:
Autocamperrådet, Dansk Kyst og Naturturisme, Region Syddanmarks analyse: Analyse af de syddanske campingerhverv
CIVD.de, ficc.org, dst.dk

60% af hollandske autocampister er 
50 år eller ældre og rejser alene med 
partner mens 25-30% rejser som 
familier med børn.

80% af tyske autocampister er ml. 
40 og 69 år gammel – 71% rejser 
som par. 

Antal nyregistrerede autocampere
og campingvogne i Danmark per år

Antal nyregistrerede autocampere
og campingvogne i Tyskland per år


