
AUTOCAMPER-
TURISME



AUTOCAMPERTURISME
Autocamperturisme er i rivende vækst og er med til at udvide 
turistsæsonen, da autocamperen i høj grad også benyttes i foråret 
og efteråret.

DEMOGRAFI:

AUTOCAMPISTERS GNS. DØGNFORBRUG: 

FLG. PLADSEGENSKABER EFTERSPØRGES 
GENERELT AF AUTOCAMPISTER: 
• Nærhed til natur 
•Nærhed til by eller særligt sted

MINIMUMSKRAV:
•Skiltning til pladsen samt infotavle 
 på pladsen

Danskere: 
325,- dkr.

Holændere: 
265,- dkr.

Tyskere: 
325,- dkr.

Svenskere: 
320,- dkr.

Nordmænd: 
420,- dkr.

Langt de fleste
autocampister 
rejser som par.

8-13% rejser 
med børn.

Størstedelen af 
autocampisterne 

er 50 år eller 
derover.

Autocampisternes 
foretrukne 

overnatningssteder er 
autocamperpladser 

forbeholdt 
autocampere.



SPØRGSMÅL OM AUTOCAMPERTURISME, 
KAN DU KONTAKTE NORDFYNS ERHVERV OG TURISME  

Mail: info@visitnordfyn.dk - Telefon: 64 81 20 44.

Kilder:
Dansk Kyst og Naturturisme
Danmarks Statistik



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-byggeri-og-energi/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 2021-2023” og derefter ”Bosætning”
(Ovre til højre for kortet kan du se, hvilken farve byzone er markeret. 
Resten er i:

FOR SPØRGSMÅL: 
Marianne Greve: mgr@nordfynskommune.dk Tlf.: 64 82 81 43


