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Kære Medlem, 

 

Jeg skal hermed svare på din fremsendte mail.  

 

DCU er helt afklaret i denne sag. 

 

DCU har ikke fremsat krav om nedtagelse af SB telte. Tværtimod. 

 

Jeg har indsat de faser som SB sagen generelt har taget og skal oplyse, at vi 

har begået indsigelse imod den officielle nedtagelse som var udmeldt/berammet 

fra Campingrådet til effektuering d. 1.1.2009.  

 

Campingrådets bestyrelse tog efterfølgende DCUs indsigelse til efterretning og 

gav dispensation frem til 1.1.2011 for nedtagning. Se nedenstående under fase 3. 

 

DCU vil naturligvis arbejde videre for vore medlemmers interesse i perioden men 

kan ikke give yderligere garanti. Som formentlig enhver bekendt har mange i god 

tro købt eller bestilt deres SB telt og mener ikke, at have fået information om 

konsekvenserne uagtet at der forefindes et campingreglement. Det giver rigtig 

nok kommercielle & praktiske problemer for både køber og sælger i denne 

sammenhæng i det teltet koster op til 50.000 kr. 

  

Sagen strander primært i Campingreglementets regelsæt og tolkning af der ikke må 

opføres ”faste konstruktioner” på campingpladserne. Det er imidlertid oplyst 

DCU, at SB teltene, via en sluse, kan fastgøres til campingvognen og derved 

måske kan opfattes på lige fod med ”sædvanlige fortelte”. Opsætnings- og 

nedtagningsproblematikken er imidlertid længere end de sædvanlige fortelte – dog 

afhængig af hvor mange der hjælper til. 

 

DCU har derfor for nylig anbefalet Campingrådet, at sagen genoptages og at 

bestyrelsen og branchen reviderer beslutningen omkring SB teltene og forsøger at 

udarbejde et forlig ud fra nedenstående forslag: 

  

• at SB telte der benyttes på ordinære sæsonpladser skal opsættes ved 
sæsonstart og nedtages ved sæsonslutning eller nedtages ved 

midlertidig ferie/fraflytning fra enheden.  

• at SB telte på helårspladser kan benyttes hele året mod at de 
kommunale regler for vinterpladser følges. Her forstås en evt. 

flytning ved overgang til vinterpladsareal/enhed udpeget af 

kommunen.  

• at SB teltene ikke må stå alene på campingpladserne uden tilkobling 
til campingvogn.  

• at der ikke på må opføres kolonihavelignende forhold ved SB teltene 
jf. de almindelige bestemmelser i campingreglementet.  

• mere indgående/ frekventerende opfølgning fra CR konsulenterne.  

• at teltene kan sælges på ovenstående vilkår.  

 

DCU afventer nærmere herfor. 
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Beslutningsproces indsat til orientering. 

  

Fase. 1 

 

Til alle lejrchefer 

   

Valby, den 8. december 2008 

  

Vedr. Fortelte og teltbund til fortelte på de danske campingpladser 

  

Kære lejrchef 

  

Campingrådets bestyrelse besluttede på sit bestyrelsesmøde den 27. 

november 2008, at det skal præciseres, at der ikke må opstilles 

andet end sædvanlige fortelte og ikke være teltbund, der stikker 

udenfor forteltet på de danske campingpladser i henhold til aftalen 

mellem By- og Landskabsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og 

Campingrådet fra år 2000. 

  

Det har i de seneste år kunnet konstateres, at der er blevet 

opstillet fortelte, der ikke er ”sædvanlige”. Med sædvanlig menes 

der fortelte, der er koblet til campingvognen i en skinne og som 

ikke kan opstilles uden campingvogn. Fra 1. januar 2009 må der ikke 

opstilles andet end sædvanlige fortelte på de danske campingpladser. 

  

Campingrådets bestyrelse ønsker ligeledes at præcisere, at der fra 

1. januar 2009 ikke må være teltbund af ”Ground Cover”, ”Fibertex” 

eller andre typer presenninger, der stikker udenfor forteltet.    

  

Campingrådets bestyrelse ønsker med dette brev at sende et klart 

signal om, at aftalen mellem By- og Landskabsstyrelsen, Kommunernes 

Landsforening og Campingrådet fra år 2000 fortsat er gældende. De 

danske campingpladser skal have et udseende, der viser, at camping 

er en mobil ferie- og fritidsoplevelse. 

Camping Branchen og Campingrådet har drøftet ovenstående på et 

fælles bestyrelsesmøde, og Camping Branchens bestyrelse er enig med 

Campingrådets bestyrelse. Dette brev er også sendt til alle 

caravanforhandlere. 

  

Med venlig hilsen 

  

Poul Fejer Christiansen 

Direktør 

Campingrådet 

Mosedalvej 15 

2500 Valby 

pfc@campingraadet.dk 

+ 45 39 27 88 44 (Hovednr.) 

+ 45 36 14 04 54 (Direkte nr.) 

+ 45 21 24 80 44 (Mobil nr.) 

 

Fase 2. 

 

Dansk Camping Union er stærkt utilfreds med beslutningen i 

Campingrådet om at forbudet mod de såkaldte Stand By-telte nu skal 

presses i gennem. Det er sket på et tidspunkt, hvor DCUs medlem af 

rådet og dets næstformand, Bjarne Jensen havde meldt lovligt 

forfald. Derfor har DCU indsendt en officielt indsigelse til rådets 

direktør Poul Fejer. 
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Det hedder heri: 

  

"DCU har forståelse for at der er ministerielle og politisk 

kontroversielle forhold som nødvendiggør radikale beslutninger. 

Imidlertid opfatter DCU ovenstående beslutning forkert og foretaget 

uden at der i den sidste bestyrelsesindkaldelse var oplyst hvad de 

konkrete emner omhandlede, som skulle debatteres mellem Campingrådet 

og Campingbranchen. 

  

Det er korrekt, at Skov- og Naturstyrelsen har regler for alle 

forhold, men Campingrådet har ikke, inden denne sag er opstået, på 

noget tidspunkt officielt anfægtet eller påtalt opstillingen af 

Stand By telte. Derfor stiller DCU sig uforstående overfor 

bestyrelsens beslutning, herunder den korte varsel for nedtagning. 

Det havde været passende og moralsk forsvarligt med en 

dispensationsfrist på op til 2 år for dem som har købt de dyre telte 

indenfor de sidste år.  

  

DCU var desværre forhindret deltagelse i sidste møde og vil derfor 

foretage bestyrelses indsigelse mod den beslutning der er foretaget 

omkring den korte dispensationsfrist vedrørende Stand By telte. " 

  

Venlig hilsen 

  

Bjarne Jensen 

Landsformand, DCU 

 

  

Fase. 3 

 

Emne: Ændring af beslutning om fortelte på danske campingpladser 

  

Kære lejrchef 

  

Som skrevet i mail den 8. december 2008, så besluttede Campingrådets 

bestyrelse sit bestyrelsesmøde den 27. november 2008, at det skal 

præciseres, at der ikke må opstilles andet end sædvanlige fortelte 

og ikke være teltbund, der stikker udenfor forteltet på de danske 

campingpladser i henhold til aftalen mellem By- og 

Landskabsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Campingrådet fra år 

2000. 

  

Campingrådets bestyrelse har lyttet til reaktionerne på 

beslutningen. Der gives derfor dispensation i 2 år til den 1. januar 

2011 til eksisterende ”ikke sædvanlige fortelte”. 

  

Campingrådets bestyrelse fastholder, at der fra den 1. januar 2009 

ikke må opstilles nye ”ikke sædvanlige fortelte” på de danske 

campingpladser. 

  

Med venlig hilsen 

  

Poul Fejer Christiansen 

Direktør 

Campingrådet 

Mosedalvej 15 
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2500 Valby 

pfc@campingraadet.dk <mailto:pfc@campingraadet.dk>  

+ 45 39 27 88 44 (Hovednr.) 

+ 45 36 14 04 54 (Direkte nr.) 

+ 45 21 24 80 44 (Mobil nr.) 

   

Venlig hilsen 

  

Søren Dahlin 
Campingchef 

  

Dansk Camping Union 
Korsdalsvej 134 
DK-2605 Brøndby 
Tlf.nr.: +45 33888906 / 33210600 
Mobil: +45 20750301 
e-mail: dahlin@dcu.dk 

 

 

Fra: Bengt Lynggaard Nielsen [mailto:lyni@oncable.dk] 

Sendt: fr 1/30/2009 13:15 

Til: Info 
Emne: Vedrørende Standby telte 

 

Jeg sender som vedhæftet fil vores henvendelse. 
Jeg er klar over, at DCU er medlem af rådet, men jeg ønsker DCU’s holdning til mit indlæg 
samtidig med, at det bliver seriøst behandlet af Campingrådet. 
Der er kommet mange tal på bordet om hvor mange telte, der findes, og her er man vel 
gået ud fra, hvad Dansk teltimport og Isabella har på deres salgsliste, men jeg kender 
flere, der har købt teltene i Sverige, hos Campingforhandlere der. På grund af 
valutakurserne, er der en del at spare ved det. 
Jeg er godt klar over, at ikke alle campister synes om teltene, men sådan er det jo med alt 
nyt, men jeg går ud fra at DCU også ser fremadrettet også på teltene. De er jo med til at 
give navnlig os lidt ældre en større mobilitet. 
Hvis problemet er, at nogle enhedspladser er for små til disse telte, så er det her man må 
tage fat, hvad jeg dog håber ikke bliver tilfældet. 
Af hensyn til arkivering m.v. sender brevet som Word og PDF. 
  

 Med venlig hilsen 
  

Bengt Lynggaard Nielsen 
Bredkær 25 
2650 Hvidovre. 
tlf. 36 75 84 11 
Mobil 21 76 79 89 
Medlem nr. 87050643 
  

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - http://www.avg.com 
Version: 8.0.176 / Virus Database: 270.10.15/1924 - Release Date: 29-01-2009 17:57 
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