Til Miljøminister Troels Lund Poulsen
Miljøministeriet Højbro Plads 4
1200 København K
Angående camping i Danmark.
Oplysning:
Campingrådet er ikke et lovbestemt Råd. Campingrådet er en privat brancheforening som deler
stjerner ud m.m., men som intet ansvar har for campingpladsernes lovlighed
Campingpladsejere burde selv kunne udføre egenkontrol af deres pladser i lighed med f. eks
bagere, slagtere supermarkeder med flere.
Det er campingpladsejerne som har ansvaret for campingpladsernes lovlighed.
Kommunerne er ansvarlige for tilsynet af pladserne.
By og landskabsstyrelsen er ansvarlig for loven retsinfo (Loven) og campingvejledningen.
I uddrag fra retsinfo (Loven):
Kapitel 2
Tilladelse m.v. Det kan ikke i en tilladelse efter § 2 bestemmes, at en campingplads er forbeholdt
en bestemt kreds af brugere.
NB Her ønsker vi at der tilføjes:
Campister har ret til at opsætte campingudstyr på anviste plads ifølge reglerne i By og
landskabsstyrelsens retsinfo (Loven) og campingvejledning.
I uddrag fra retsinfo (Loven):Kapitel 4
Enhedspladsens indretning
§ 9. På enhedspladsen må ikke være opført bygninger eller opstillet fritstående antenner,
flagstænger eller andre faste konstruktioner. Der må ikke disponeres over enhedspladsen på en
sådan måde, at den permanent har et individuelt præg.
NB Her ønske vi at der tilføjes: Yderligere regler må kun omhandle:
At pladsen ikke må ændres uden forudgående aftale med lejerchefen, samt vedligeholdelse og
ordensregler, som kan pålægges campisten at overholde.
Grunden til dette ønske fra campisternes side er at Campingrådet med flere ønsker at bestemme
hvordan fortelte må være, hvad vi mener, er vores ret at bestemme.
Campisternes retsstilling på området er meget dårlig, da der ikke er en lejelov som på
boligområdet.
PS Mange campister skal i denne tid inden 1/3 forudbetale ca.kr. 9000.- for tidsrummet 1/4 til 30/9
for en fast plads. Det er for mange campister et større pengebeløb.
Med venlig hilsen
Bjørn Danelund
Rådet for danske campister
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