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Forord 

 

De danske campingpladser, der tidligere var godkendt af daværende ”Campingrådet”, har 

frem til 1993 været klassificeret med ”★”, ”★★” og ”★★★”. I 1993 blev det muligt at opnå 

”★★★★” og ”★★★★★” og med den seneste revision af klassificeringen i 2018, er det nu 

også muligt at blive certificeret med ”★★★★★★”.  

I forbindelse med den seneste revision, stilles der et mere nutidigt krav til bl.a. butiksdriften. 

Derved sikres, at kravene er i overensstemmelse med udviklingen på området. Ligeledes er 

det vigtigt, at faciliteter og oplevelser, der værdsættes af gæster og som ikke kan rummes i 

en klassificering med stjerner, kan i helt ekstraordinære tilfælde vægtes med i certificeringen. 

Det er vigtigt at understrege, at det kun er i meget få tilfælde, at dette vil ske.  

Det er det helt overordnede ønske, at stjernekravene skal understøtte den gode standard på de 

danske campingpladser til gavn for både brugere og lejrchefer.  

De danske campingpladser har i mange år været et foregangsland inden for campingområdet, 

når det gælder høj standard og det er målet, at denne position skal fastholdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klassificering 

 

Som udgangspunkt kan alle danske campingpladser, blive klassificeret med campingstjerner.  

Det er dog en forudsætning, at campingpladsen er indrettet i overensstemmelse med 

myndighedernes krav om en udlejningstilladelse jfr. Campingreglementets bestemmelser. 

Hvert år besøges campingpladsen af undertegnede og faciliteterne m.m. gennemgås og oftest 

sker denne bestigelse sammen med den pågældende lejrchef. Campingpladsen klassificeres 

med ”★”, ”★★”, ”★★★”, ”★★★★”, ”★★★★★” eller ”★★★★★★” i forhold til de 

gældende stjernekrav og efterfølgende udarbejdes der en besøgsrapport, der indeholder 

besøgets små og store emner. Eventuelle forhold, der kan forbedres eller som skal udbedres 

fremgår klart af besøgsrapporten. Hermed sikres det, at klassificeringen med campingstjerner 

er retvisende og nutidig.  

Certificeringen af de tilsluttede campingpladser foretages hvert år og gælder derfor kun den 

pågældende sæson. Året efter foretages en ny besigtigelse og certificering af 

campingpladsen. Hermed sikres de løbende, at den tilsluttede campingplads lever op til de 

tildelte stjerner.  

Da klassifikationskravene er tilgængelige for alle campingbrugere på denne hjemmeside 

sikres det, at der altid er og fortsat vil være et ”armslængdeprincip” mellem campingpladsen 

og undertegnede, der klassificerer campingpladsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klassifikationskrav 

 

De reviderede klassifikationskrav træder i kraft den 1. maj 2018. 

Klassifikationskravene er opdelt på følgende måde: 

- Lejrchef (side 5) 

1. Myndighederne 

2. Den daglige ledelse 

3. Opslag 

- Sanitetsbygninger (side 6) 

4. Sanitære bygninger 

- Sanitære installationer (side 7) 

5. Toiletter 

6. Urinaler 

7. Håndvaskepladser 

8. Bruserum 

9. Barbering og hårtørring 

10. Familiebaderum/kombirum 

a. Familiebaderum 

b. Mini-familiebaderum 

c. Toiletrum med håndvask 

d. Toiletrum med bruser 

e. Bruserum med håndvask 

11. Børnesanitet 

a. Puslerum 

b. Særskilte sanitetsafdelinger for børn 

12. Handicaprum 

- Servicebygninger (side 13) 

13. Campingpladsens reception 

14. Køkken 

15. Tøjvask 

16. TV-stue/opholds-/spiserum 

17. Indkøbsmuligheder 

18. Café, grillbar, cafeteria, restaurant 

- Areal (side 16) 

19. Hegning 

20. Enhedspladser  

a. Enhedsstørrelse 

b. Teltslagning 

c. Faciliteter for campingvogne og autocampere 

d. Komfortpladser 

21. Udslagskumme 

22. Indkørslen 

23. Interne veje 

24. Udebelysning 

25. El-tilslutning 

26. Legepladser/boldspilsarealer 

27. Parkering 

28. Tapsteder 

29. Affaldsbeholdere 

- Helhedsindtryk og kavlitetskrav i øvrigt (side 21) 

30. Helhedsindtryk og kavlitetskrav i øvrigt 

31. Wild card 

 

 



 

 
 

KLASSIFIKATIONSKRAV 

LEJRCHEF 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

1.  Myndighederne 

 

- Udlejningstilladelse i henhold 

til Campingreglementet skal 

foreligge. 

 

- Campingpladsen med 
tilhørende anlæg skal være 

indrettet i overensstemmelse 

med myndighedernes krav.  

 

Basiskrav Samme krav Samme krav Samme krav Samme krav Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

2.  Den daglige ledelse 

 

- Der skal være 1 dagligt tilsyn.  

Basiskrav Samme krav 

Desuden: 

- Der skal i perioden 20/6 – 20/8 

være tilsyn fra kl. 08 – 20.  

 

- I det resterende tidsrum og i 
den resterende del af åbnings-

perioden skal lejrchefen eller 

dennes assistent hurtigt kunne 

tilkaldes.  

 

Samme krav 

Desuden:  

- Lejrchefen er ansvarlig for, at 

der er tilsyn på pladsen døgnet 

rundt i perioden 20/6 – 20/8.  

 
- I den resterende del af 

åbningsperioden skal 

lejrchefen eller dennes 

assistent hurtigt kunne 

tilkaldes 

 

- Lejrchefen skal på pladsen 
have soverum og opholdsrum 

med fornødne faciliteter som 

toilet, brusebad samt koge-

mulighed.  

 

Samme krav 

Desuden: 

- I den resterende del af 

åbningsperioden skal der være 

tilsyn fra kl. 08 – 22. 

 
- I det resterende tidsrum skal 

lejrchefen eller dennes assistent 

hurtigt kunne tilkaldes. 

Samme krav 

Desuden: 

- Lejrchefen er ansvarlig for, at 

der er tilsyn på pladsen døgnet 

rundt i hele pladsens 

åbningsperiode.  

Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

3. Opslag 

 

- På opslagstavlen eller ved 

kontor/reception skal der være: 

-Brandfareskilt 
-Gældende takster 

-Pladsens klassifikation 

 

 

Fortsættes 

Basiskrav Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være diverse 

turistoplysninger. 

 
- Der skal være en situationsplan 

over pladsen med angivelse af 

placering af de vigtigste 

faciliteter samt placering af 

brandudstyr. 

Samme krav Samme krav Samme krav Samme krav 



 

 
 

Fortsat 

 

- Der skal desuden være opslag 

om telefonnummer til: 

-Politi 

-Falck 
-Læge/lægevagt m.v. 

 

- Hvis der ikke er tilsyn på 

pladsen døgnet rundt, skal der 

af hensyn til sikkerheden enten 

være en telefonboks, eller 

adgang til en nødtelefon. 

- På et passende sted skal der 

være oversigtskort over 

pladsens nærmeste omegn.  

SANITETSBYGNINGER 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

4. Sanitære bygninger 

 

- Bygningerne skal være placeret 

således på arealet, at der kun 
undtagelsesvis bliver mere end 

200 m gangafstand fra 

fjerneste enhed.  

 

- Ved nybyggeri (ikke 

renovering) bør gangafstand 

ikke overstiger 150 m. 

 
- Installationerne skal være i 

overdækkede rum. 

 

- Der skal være min. 1 gulvafløb 

i hver afdeling. 

 

- Gulve skal være belagt med 

beton eller andet tilsvarende 
materiale godkendt til vådrum. 

 

- Skillerum mellem H/D skal gå 

fra gulv. Skillevægshøjden 

skal være min. 2,30 m 

 

- Ved nyindretning/nybygning af 
fællesfaciliteter skal 

skillevægge går fra gulv. 

Skillevægshøjden skal være 

min 2,30 m. 

 

- Der skal være ventilation. 

 

 
Fortsættes 

Basiskrav Samme krav Samme krav  

Desuden: 

- Gulve skal være belagt med 

brændte fliser, klinker, 
terrazzo eller andet tilsvarende 

materiale godkendt til vådrum. 

 

- Der skal være god ventilation. 

 

- Koldtvandsrør, der kan give 

anledning til kondens, skal 

være isolerede. 
 

- Alle ibrugværende rum skal i 

kølige vejrperioder være 

opvarmede til min. 18 grader. 

Samme krav 

Desuden: 

- Bygningerne skal være placeret 

således på arealet, at der ikke 
bliver mere end 200 m 

gangafstand fra fjerneste 

enhed. 

 

- Der skal være effektiv 

mekanisk ventilation i alle 

rum. 

Samme krav 

Desuden: 

- Toiletafdelinger og 

vaskepladser i H/D-opdelte 
sanitetsbygninger skal fysisk 

adskilles – som min. med 

entrélignende indgang mellem 

de 2 afdelinger.  

 

- Der skal være optimal 

belysning ved håndvaske, 

brusere, nettepladser og 
toiletter.  

Samme krav 



 

 
 

KLASSIFIKATIONSKRAV 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

Fortsat 

 

- Der skal være god belysning i 

alle bygninger. 

 
- Orienteringslys ved indgange 

og i vaske- og toiletafdelinger 

skal være tændt om natten. 

      

SANITÆRE INSTALLATIONER 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

5. Toiletter 

 

- Alle toiletter skal være 

vandskyllende. 

 

- Der skal altid være toiletpapir 

på hvert toilet. 

 

- På samtlige toiletter skal der 
være knager. 

 

- Der skal i hver toiletafdeling 

være opsat min. 1 særskilt 

håndvask til brug efter 

toiletbesøg. 

 
- På hvert dametoilet skal der 

være opsat sanitetspose eller 

lukket beholder.  

 

- Ved nyindretning/nybygning 

skal de enkelte toiletrums 

gulvareal være:  

   Ved indadgående døre 0,90 x 
1,50 m. 

   Ved udadgående døre 0,90 x 

1,20 m. 

 

 

 

 
 

 

Basiskrav Samme krav Samme krav 
Desuden:  

- Der skal forefindes 

sæbeautomat og 

håndtørrer/papir-

/håndklædeautomat ved 

håndvaske i toiletafdelinger. 

Samme krav 
Desuden: 

- Ved nyindretning/nybygning 

accepteres der ikke 

enkeltpladevæg mellem 

toiletpladser, men kun vægge, 

som er opført i fast 

mur/murelementplader eller i 

materialer med tilsvarende 
lydisolerende egenskaber.  

 

- Væggene i de enkelte toiletrum 

skal være beklædt med fliser, 

laminat eller tilsvarende 

materialer.  

 
- De enkelte toiletrums gulvareal 

skal være:  

   Ved indadgående døre 0,90 x 

1,50 m. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Samme krav Samme krav 



 

 
 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

6. Urinaler 

 

- Hvis urinal findes i særskilt 

rum, skal der være mulighed 

for håndvask i dette rum. 

Basiskrav Samme krav Samme krav 

Desuden: 

- Der skal forefindes 

sæbeautomat og 

håndtørrer/papir-
/håndklædeautomat ved 

håndvaske.  

 

Samme krav 

Desuden: 

- Ved nyindretning/nybygning 

godkendes kun enkeltkummer. 

Samme krav  

Desuden: 

- Kun enkeltkummer godkendes. 

Samme krav. 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

7. Håndvaskepladser 

 

- Håndvaske skal være af 

porcelæn, fajance eller andet 

fast materiale.  

 

- Ved min. 1 håndvask i hver 
afdeling skal der være spejl, 

knager og hylde eller kurv. 

Basiskrav Samme krav 

Desuden: 

- Vægge ved håndvaskepladser 

skal være udført af vandfast 

materiale i min. 1,50 m’s 

højde. 

 
- Der skal være varmt og koldt 

vand ved min. 50% af 

håndvaskene. 

 

- Håndvaskepladser skal have en 

bredde på min. 0,80 m. 

 
- Der skal være spejl, knager og 

hylde eller kurv ved hver 

håndvaskeplads. 

Samme krav 

Desuden: 

- Vægge ved håndvaskepladser 

skal være beklædt med 

laminatplader, fliser eller 

tilsvarende materialer i min. 

1,50 m’s højde. 
 

- Ved 75% af håndvaskene skal 

der være fast afskærmning på 

3 sider. 

 

- Afskærmningen skal gå min. 

0,80 m ud fra håndvaskens 
bagkant.  

   Min. højde over håndvaskens 

overkant skal være 1,00 m. 

 

- Der skal være varmt og koldt 

vand ved alle håndvaske i 

sanitetsbygningerne. 

Samme krav 

Desuden: 

- Vægge ved håndvaskepladser 

skal være beklædt med 

laminatplader, fliser eller 

tilsvarende materiale i min. 

2,00 m’s højde. 
 

- Ved alle håndvaske skal der 

være fast afskærmning på 3 

sider. 

 

- Ved nyindretning/nybygning 

skal afskærmningen ved 
håndvaskene gå min. 1,20 m 

ud fra vaskens bagkant. 

 

- Vaskekabiner med aflåselig 

dør skal forefindes ved 30% af 

håndvaskene. Vaskekabinerne 

skal være fordelt i 

sanitetsbygningerne.  
 

- Ved nyindretning/nybygning 

skal der opsættes belysning 

ved alle håndvaskepladser. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Samme krav 

Desuden: 

- Vaskekabiner med aflåselig 

dør skal forefindes ved 50% af 

håndvaskene. Vaskekabinerne 

skal være fordelt i 

sanitetsbygningerne.  

Samme krav. 



 

 
 

KLASSIFIKATIONSKRAV 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

8. Bruserum 

 

- Der skal være min. 1 bruser, og 

omklædning skal kunne ske 

ugenert og under tag. 
 

- Der skal være knager og hylde 

eller kurv ved hver bruser. 

 

- Min. 1 bruser skal have varmt 

og koldt vand. 

 

- Ved nyindretning/nybygning 
skal et bruserum (brusekabine 

og omklædningsrum) være på 

min. 2 m2. 

Basiskrav Samme krav 

Desuden: 

- Vægge ved brusere skal være 

udført af vandfast materiale i 

min. 1,80 m’s højde. 
 

- Ved nyindretning/nybygning 

skal den vandfaste 

vægbeklædning være i min. 2,00 

m’s højde. 

 

- Hver bruser skal være anbragt i 

særskilt rum med selvstændigt 
gulvafløb. 

 

- Der skal være min. 1 bruser pr. 

påbegyndt 25 enheder.  

Samme krav 

Desuden:  

- Der skal etableres bruserum og 

det samlede areal for 

bruserummet (brusekabine og 
omklædningsrum) skal være 

min. 2 m2. 

 

- Vægge i brusekabiner skal 

være beklædt med 

laminatplader, fliser eller 

tilsvarende materialer i min. 

1,80 m’s højde. 
 

- Brusekabinen skal være min. 

0,80 x 0,80 m. 

 

- Omklædningsrum skal være 

forsynet med bænk og knager. 

 
- Der skal være en halv ”spansk 

væg” som adskillelse mellem 

brusekabine og 

omklædningsrum.  

 

- Der skal være min. 1 bruserum 

pr. påbegyndt 20 enheder. 

Samme krav 

Desuden: 

- Vægge i brusekabiner skal 

være beklædt med 

laminatplader, fliser, eller 
tilsvarende materialer i min. 

2,00 m’s højde.  

 

- Der skal være min. 1 bruserum 

pr. påbegyndt 17 enheder.  

Samme krav Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

9. Barbering og hårtørring 

 

- Der skal være min. 1 el-stik, 
lys og 1 spejl i hver afdeling. 

 

- Såfremt der ved ny 

indretning/nybygning indrettes 

fællesfaciliteter, skal der 

indrettes separate afdelinger (= 

”aflukker”) for H og D – dog 

ikke nødvendigvis med dør. 
 

 

 

 

 

 

 
Fortsættes 

Basiskrav Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være min. 1 el-stik pr. 
påbegyndt 35 enheder. 

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være belysning ved 
hvert el-stik. 

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal i tilknytning til 
vaskeafdelinger indrettes 

særlige pladser til barbering og 

hårtørring – evt. som nicher – 

med el-stik, spejle, hylder eller 

kurve og med god belysning. 

 

- Hvis der er el-stik og god 

belysning ved hver håndvask 
kan indretning af særlige 

pladser til barbering og 

hårtørring undlades. 

 

- Der skal være min. 1 

fastmonteret hårtørrer i hver 

afdeling. 
 

Samme krav 

Desuden:  

- Der skal være min. 2 
fastmonterede hårtørrere i hver 

afdeling. 

Samme krav 



 

 
 

Fortsat - Er der indrettet 

fællesfaciliteter, uden separate 

afdelinger for H og D, skal 

hver plads være afskærmet. 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

10. Familiebaderum/kombi-

rum 

 

a. Familiebaderum 

- Familiebaderum skal etableres 

med egen indgang. Størrelsen 

skal være min. 6 m2. 

 

- Familiebaderum skal indeholde 

toilet, håndvask og bruser med 

varmt og koldt vand samt 
bænk. 

 

- Der skal forefindes fast 

afskærmning mellem toilettet 

og bruseren. 

 

- Ved nyindretning/nybygning 

skal der mellem 
familiebaderummene opføres 

fast mur beklædt med 

materiale godkendt til vådrum. 

Ingen krav Ingen krav Basiskrav 

Desuden: 

- Der skal være min. 1 

familiebaderum pr. påbegyndt 
100 enheder. 

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være min. 1 familie-

baderum pr. påbegyndt 75 
enheder.  

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være min. 1 

familiebaderum pr. påbegyndt 
50 enheder.  

 

- Der skal være mulighed for at 

leje 1 familiebaderum eller 1 

mini-familiebaderum (se pkt. 

10.b.) pr. påbegyndt 100 

enheder. 

Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

b. Mini-familiebaderum 

- Mini-familiebaderum er rum 
på over 3 m2 og mindre en 6 

m2 med toilet, håndvask og 

bruser. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Basiskrav 

Desuden: 
- Der skal være mulighed for at 

leje 1 mini-familiebaderum 

eller 1 familiebaderum (se pkt. 

10.a.) pr. påbegyndt 100 

enheder. 

Samme krav 



 

 
 

KLASSIFIKATIONSKRAV 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

c. Toiletrum med håndvask 

- Rummet skal være min. 2 m2. 

Ingen krav Ingen krav Basiskrav 

Desuden:  

- Der skal være min. 1 toiletrum 

med håndvask i hver afdeling i 

hver bygning. 
 

- Hvis der ud over det krævede 

antal familiebaderum findes 

yderligere familiebaderum 

eller mini-familiebaderum og 

disse er fordelt i pladsens 

sanitetsbygninger, vil 

toiletrum med håndvask kunne 
undlades. 

 

Samme krav Samme krav Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

d. Toiletrum med bruser 

- Rummet skal være min. 2 m2. 

Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

e. Bruserum med håndvask 

- Rummet skal være min. 2 m2. 

Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

11. Børnesanitet 

 

a. Puslerum 

- Puslerum skal etableres med 

egen indgang som selvstændigt 

rum med fast puslebordplade – 

min. dybde 0,80 m – 
fastmonteret babybadekar i 

højde med bordpladen samt 

håndbruser med varmt og koldt 

vand. 

  Rummet skal kunne opvarmes. 

Ingen krav Ingen krav Basiskrav 

Desuden: 

- Der skal være min. 1 puslerum 

pr. påbegyndt 300 enheder. 

Samme krav 

Desuden:  

- Puslerum skal yderligere 

indeholde toilet til børn samt 

brusebad til lidt større børn (2-

5 år). Badets bund hæves over 

gulvhøjde. 
 

- Hvis puslerum forefindes i 

sammenhæng med særskilt 

sanitetsafdeling for børn, skal 

der ikke nødvendigvis være 

børnetoilet i puslerummet. 

 
- Der skal forefindes min. 1 fuldt 

udstyret puslerum pr. 

påbegyndt 200 enheder – 

fordelt i pladsens bygninger.  

 

Samme krav Samme krav 



 

 
 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

b. Særskilte sanitetsafdelinger 

for børn 

- Der skal være børnetoiletter og 

håndvaske – i varierede højder 

– med spejl, knager og hylder 
eller kurve samt børnebrusere 

fordelt i bygningerne. 

 

- Hvis der etableres 

børnesanitetsafdeling/-

afdelinger, bortfalder kravet 

om gangafstand, dog skal 

afdelingen/afdelingerne være 
centralt placeret på pladsen. 

 

Ingen krav Ingen krav Ingen krav Basiskrav 

Desuden:  

- Der skal være min. 1 

børnetoilet, 1 børnebruser og 1 

håndvask pr. påbegyndt 100 
enheder fordelt i afdelingerne 

eller i en særskilt 

sanitetsafdeling. 

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være min. 1 særskilt 

sanitetsafdeling for børn pr. 

påbegyndt 300 enheder, 
indeholdende min. 3 

børnetoiletter, 3 børnebrusere og 

3 håndvaske. 

Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

12. Handicaprum 

 

- Ved nyindretning/nybygning 

skal der etableres et 

handicaprum med egen 

indgang. 

 
- Handicaprummets størrelse 

skal følge myndighedernes 

retningslinjer. 

 

- Hvis handicaprummet er 

mindre end 6 m2 kan rummet 

alene bruges som 

handicaprum. 
 

- Hvis handicaprummet er 6 m2 

eller derover, kan rummet også 

bruges som familiebaderum, 

dog ikke hvis rummet er aflåst 

for alle andre end 

handicappede. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fortsættes 

Basiskrav Samme krav Samme krav Samme krav 

Desuden 

- Der skal være min. 1 

handicaprum. 

Samme krav Samme krav 



 

 
 

KLASSIFIKATIONSKRAV 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

Fortsat 

 

- Rummet skal indrettes med 

egen indgang i niveau med det 

faste areal foran indgangen, og 
der skal som minimum være:  

- Toilet med armstøtte 

- Håndvask med spejl (lodret 

monteret) 

- Bruser og/eller håndbruser 

ved håndvask med varmt og 

koldt vand 

- Dørbredde min. 0,80 m med 
dørbetegnelse: 9M 

- Udadgående dør eller 

skydedør. 

      

SERVICEBYGNINGER 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

13. Campingpladsens 

reception 

 

- Åbningstider skal fremgå af 

opslag. 

 

- Der skal være nødhjælpskasse. 

Basiskrav Samme krav 
Desuden: 

- Receptionen skal være tydeligt 

markeret og være centralt 

beliggende i forhold til 

indkørslen. 

 

- Receptionen kan være placeret 
i en speciel afdeling i butik 

eller kiosk. 

 

- Middagslukning kan finde sted 

i 2 timer mellem kl. 12 – 15. 

Samme krav 
Desuden:  

- Der skal forefindes 

turistmæssige oplysninger, 

brochuremateriale m.v., 

ligesom receptionens 

personale skal have et bredt 

kendskab til seværdigheder i 
området. 

Samme krav 
Desuden: 

- Receptionen skal være i et 

selvstændigt lokale. 

 

- Receptionen bør have en 

størrelse, der passer til 

pladsens størrelse og behov. 
 

- Receptionen skal mindst være 

åben fra kl. 08 – 20 i perioden 

20/6 – 20/8.  

 

- I den resterende del af 

åbningsperioden holdes åbent i 

henhold til opslag. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Samme krav 
Desuden: 

- Receptionen bør være indrettet 

med en rimelig møblering. 

Samme krav 



 

 
 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

14. Køkken 

 

- Der skal være adgang til 

kogemulighed under tag. 

 
- Der skal være adgang til vand 

fra hane samme sted. 

 

- Kogebordplade skal være af 

ikke-brandbart materiale. 

 

- Der skal være affaldsbeholdere 

i nødvendigt omfang. 
 

- Rensning af fisk må ikke ske i 

køkkenet. 

 

- Et komfur med 4 plader/blus = 

2 kogesteder. 

  Et komfur med 3 plader/blus = 
1 kogested. 

  En dobbeltdinette tæller som 1 

kogested, og 2 

enkeltkogeplader/-blus tæller 

som 1 kogested. 

Basiskrav Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være min. 1 kogested 

og 1 køkkenvask pr. 

påbegyndt 50 enheder. 
 

- Der skal være adgang til varmt 

vand fra hane i samme rum. 

 

- Halvdelen af kogesteder og 

køkkenvaske kan være 

indrettet udendørs. 

Samme krav 

Desuden: 

- Faciliteterne skal være indrettet 

i et selvstændigt rum. 

 
- Dog kan op til 30% af 

kogesteder og køkkenvaske 

være indrettet udendørs, under 

tag og vindafskærmet efter 

behov. 

 

- Der skal være min. 1 kogested 

pr. påbegyndt 40 enheder. 
 

- Der skal være min. 1 

køkkenvask med varmt og 

koldt vand pr. påbegyndt 35 

enheder. 

 

- Vægge omkring køkkenborde 
skal være beklædt med fliser, 

laminat eller tilsvarende 

materialer i min. 0,45 m over 

bordhøjde.  

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være min. 1 dobbelt 

kogested pr. påbegyndt 30 

enheder. 
 

- Der skal være min. 1 

køkkenvask pr. påbegyndt 25 

enheder. 

 

- Der skal forefindes ovn og 

mikroovn.  

 
- Der skal være tilstrækkelig 

mekanisk ventilation. 

 

- Samtlige køkkenvaske skal 

uanset placering have varmt 

og koldt vand. 

Samme krav 

Desuden: 

- I tilknytning til et af 

køkkenerne skal der være 

indendørs spiserum med borde 
og stole. Antallet af 

siddepladser skal stå i forhold 

til pladsens størrelse, og skal 

ses i sammenhæng med 

pladsens øvrige spisepladser. 

 

- Der skal forefindes min. 2 ovne 

og 2 mikroovne i hvert 
køkken. 

 

- Der skal forefindes min. 1 

opvaskemaskine.  

Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

15. Tøjvask 

 

- Der skal være min. 1 

tøjvaskekumme. 

 
- Vaskekumme/vaskekummer 

skal være indrettet særskilt 

under tag og med mulighed for 

varmt vand fra hane. 

 

- Såfremt der inden for 500 m 

fra pladsen findes mulighed for 

maskinvask og tørretumbling, 
kan indretning af tøjvaskerum 

undlades. 

Ingen krav Basiskrav Samme krav 

Desuden: 

- Hvis tøjvaskeri forefindes på 

pladsen, skal det være indrettet 

i et særskilt rum. 
 

- Der skal være min. 1 

vaskekumme, 1 

tøjvaskemaskine og 1 

tørretumbler.  

 

- Kumme skal være udført af 

rustfrit stål eller porcelæn og 
være forsynet med varmt og 

koldt vand. 

 

- Der skal være bord til 

aflægning af vasketøj. 

 

- Der skal forefindes strygebord 
og strygejern.  

 

 

 

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal forefindes særskilt 

tøjvaskerum med egen 

indgang på pladsen. 
 

- Der skal være min. 1 

industrivaskemaskine pr. 

påbegyndt 100 enheder eller 

min. 1 

husholdningsvaskemaskine pr. 

påbegyndt 50 enheder. 

 
- Der skal være min. 1 

industritørretumbler pr. 

påbegyndt 300 enheder eller 

min. 1 

husholdningstørretumbler pr. 

påbegyndt 150 enheder. 

Samme krav 

Desuden: 

- Endvidere skal der være min. 1 

industritørretumbler pr. 

påbegyndt 200 enheder eller 
min. 1 

husholdningstørretumbler pr. 

påbegyndt 100 enheder.  

Samme krav 



 

 
 

KLASSIFIKATIONSKRAV 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

16. TV-stue/opholds-/spiserum 

 

- Der skal være et eller flere 

opholds-/spiserum. 

 
- Rummet/rummene skal være 

pænt og ensartet møbleret. 

 

- Spilleautomater må ikke være i 

TV-stue og opholdsrum. 

 

- Opholdsrummet kan etableres i 

tilknytning til pladsens køkken 
eller i et selvstændigt rum i 

sammenhæng med/i 

forlængelse af pladsens café, 

grillbar, cafeteria eller 

restaurant, og det må gerne 

anvendes til spisning.  

 
- Opholdsrummet kan etableres 

som en let ”havestue-lignende” 

bygning – med udgang til en 

overdækket og vindafskærmet 

terrasse med borde og 

stole/bænke.  

 

Ingen krav Ingen krav Basiskrav 

Desuden: 

- Opholds-/spiserum skal have 

en samlet størrelse svarende til 

min. 3% af pladsens kapacitet.  

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være et eller flere 

opholds-/spiserum af en samlet 

størrelse svarende til min. 5% 
af pladsens kapacitet.  

 

- Et af opholdsrummene skal 

være forsynet med TV. 

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være både 

opholdsrum og separat TV-

stue. 
 

- Der skal være opholdsrum 

specielt for børn. 

 

- Der skal være et udvalg af TV-

kanaler. 

Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

17. Indkøbsmuligheder 

 

- Såfremt der ikke kan købes 
almindelige madvarer og gas 

på pladsen, skal sted, afstand 

og åbningstider på 

indkøbsmuligheden anføres på 

pladsens opslagstavle.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ingen krav Basiskrav Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være 
indkøbsmuligheder i 

umiddelbar nærhed af pladsen. 

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være minimum kiosk 
på pladsen. 

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være passende udvalg 
af nødvendighedsvarer på 

pladsen.  

Samme krav 



 

 
 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

18. Café, grillbar, cafeteria, 

restaurant 

 

- Der skal være mulighed for 

køb eller servering af mad fra 
1 af ovennævnte spisesteder 

inden for en afstand af 1 km.  

 

- Spisestedet/spisestederne skal 

være tilgængelige i perioden 

20/6 – 20/8. 

 

- Uden for ovennævnte periode 
skal der være opslag om 

spisestedets/spisestedernes 

åbningstider.  

 

Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Basiskrav 

  

Samme krav 

AREAL 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

19. Hegning 

 

- Af hensyn til gæsternes 

sikkerhed og trivsel på pladsen 

skal der være hegning og 

skiltning i det omfang, hvor 

det er nødvendigt, så fri 
adgang begrænses.  

 

- Kunstig hegning kan i visse 

tilfælde undlades, når 

naturhegn eller naturforhold 

gør hegning unødvendig. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ingen krav Basiskrav Samme krav 

Desuden: 

- Pladsen skal i hele sin 

udstrækning være effektivt 

hegnet, så uvedkommende 

adgang begrænses. 

 
- Hegnet – af min. 1,00 m’s 

højde – skal udføres, så det 

ikke virker skæmmende i 

landskabet. 

 

- Er pladsen beliggende 

umiddelbart op til en by eller i 

et meget befærdet område, bør 
hegnets højde være min. 1,50 

m.  

Samme krav 

Desuden: 

- Er pladsen beliggende 

umiddelbart op til en by eller i 

et meget befærdet område, 

skal der anvendes et hegn på 

1,50 – 1,75 m’s højde.  
   Hegnet skal være opsat på 

cementstolper, jernpæle, 

trykimprægnerede pæle eller 

pæle af naturtræ.  

Samme krav 

Desuden: 

- Langs et kunstigt hegn bør der 

være beplantning. 

Samme krav 



 

 
 

KLASSIFIKATIONSKRAV 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

20. Enhedspladser 

 

a. Enhedsstørrelse 

- Der beregnes 200 m2 brutto og 

ca. 100 m2 netto pr. enhed. 
 

- Teltslagningsområde samt de i 

pkt. c. anførte kørefaste 

enhedspladser medregnes ikke 

ved beregning af pladsens 

enheder à 100 m2. 

 

Basiskrav Samme krav Samme krav 

Desuden: 

- Der skal foretages en synlig 

opdeling af enhedspladserne. 

 
- Ved omlægning af 

enhedspladserne skal 80% af 

pladsens enheder være min. 

100 m2 netto.  

 

- Ved nyanlæg er kravet om 

opdeling gældende fra 

pladsens godkendelse. 

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal foretages en synlig, 

nummeret opdeling af 

enhedspladserne.  
 

- 90% af pladsens enheder skal 

være min. 100 m2 netto. 

Samme krav 

Desuden: 

- 95% af pladsens enheder skal 

være min. 100 m2 netto, og de 

resterende 5% skal være min. 
120 m2 netto. 

Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

b. Teltslagning 

- Området skal afgrænse sig fra 

pladsen i øvrigt på en naturlig 

måde via topografi og/eller 

beplantning. 

 

- Der skal være godt læ, og 
underlaget skal være velegnet 

for telte. 

 

- Hvor det brandmæssigt er 

forsvarligt, skal der være 

mulighed for madlavning over 

bål.  

Ingen krav Ingen krav Basiskrav 

Desuden: 

- Der skal være selvstændigt 

teltslagningsområde. 

 

- Der skal være mulighed for 

elforsyning i 
teltslagningsområdet.  

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal forefindes borde og 

bænke i teltslagningsområdet. 

 

- På eller ved 

teltslagningsområdet skal der 
være faste cykelstativer eller 

lignende til brug ved af- og 

pålæsning. 

Samme krav 

 

Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

c. Faciliteter for 

campingvogne og autocampere 

- Der skal være tømningsordning 
for toilet og spildevand fra 

autocampere med faste tanke. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fortsættes 

Ingen krav Basiskrav Samme krav Samme krav 

Desuden: 

- Min. 4% af pladsens enheder 
skal være forsynet med afløb 

for spildevand. 

 

- Der skal være min. 3 plane og 

kørefaste enhedspladser ved 

100 enheder, og herefter min. 

1 pr. påbegyndt 50 enheder, 
fordelt på et eller flere 

områder.  

 

 

Samme krav 

Desuden: 

- Min. 8% af pladsens enheder 
skal være forsynet med afløb 

for spildevand. 

 

- Der skal være min. 5 plane og 

kørefaste enhedspladser ved 

100 enheder, og herefter min. 1 

pr. påbegyndt 35 enheder, 
fordelt på et eller flere 

områder.  

 

 

Samme krav 



 

 
 

Fortsat 

 

- Endvidere skal der være 

mulighed for – med slanger – 

at spule samt påfylde tankene. 

- Placeringen af disse 

enhedspladser skal fremgå af 

pladsoversigten.  

 

- Alle kørefaste enhedspladser 

skal kunne forsynes med el. 

- 50% af disse enhedspladser – 

dog min. 5 stk. – skal være 

forsynet med afløb for 

spildevand og have mulighed 

for direkte vandtilslutning.  

 
- Alle kørefaste enhedspladser 

skal kunne forsynes med el fra 

stik på egne faste standere. 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

d. Komfortpladser 

- Enhedspladsen skal være min. 

140 m2 netto og forsynet med 

afløb, vandtilslutning, 

eltilslutning på min. 10 A og 

eget bord og bænkesæt. 

 

Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Basiskrav 
Desuden: 

- Der skal være min. 3 

komfortpladser ved 100 

enheder og herefter min. 1 pr. 

påbegyndt 35 enheder. 

Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

21. Udslagskumme 

 

- Der skal være min. 1 

udslagskumme med kort 
spuleslange. 

 

- Udslagskummen skal være 

afskærmet eller anbragt i 

lukket rum.  

 

- Der skal være en lille håndvask 

og sæbedispenser ved 
kummen. 

Ingen krav Basiskrav Samme krav 

Desuden: 

- Udslagskummer skal være af 

fajance, rustfrit stål, beton 
eller glasfiber og så vidt 

muligt være anbragt under tag.  

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være min. 1 

udslagskumme pr. påbegyndt 
200 enheder 

(teltslagningsområdet 

medregnes ikke) – fordelt på 

pladsens område.  

 

- Udslagskummen skal være 

under tag. 

Samme krav Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

22. Indkørslen 

 

- Indkørslen skal være tydeligt 

markeret. 

 

- Ved aflåst bom, kæde eller 

låge skal der forefindes nøgle i 

sikkerhedsskab eller lignende, 
med mindre der er tilsyn på 

pladsen døgnet rundt. 

 

- Der skal være tydeligt opslag 

med pladsens åbningstider. 

 

Basiskrav Samme krav 

Desuden: 

- Der bør af hensyn til ro på 

pladsen i nattetimerne være 

afspærret med bom, kæde eller 

låge ved indkørslen. 

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være afspærret med 

bom, kæde eller låge ved 

indkørslen, som skal være 

lukket fra kl. ca. 23 – 07. 

Samme krav 

Desuden: 

- Indkørslen skal bestå af 2 

markerede baner: 

  1 indgående bane og  

  1 udgående bane. 

Samme krav 

Desuden: 

- Indkørslen skal bestå af 2 

markerede baner og 1 fortov. 

 

- Der skal være opmarchbås/-

areal i ind- og udgående 

retning i forhold til pladsens 
størrelse og trafikintensiteten.  

 

- Indkørslen skal være belagt 

med asfalt, belægningssten 

eller lignende. 

Samme krav 



 

 
 

KLASSIFIKATIONSKRAV 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

23. Interne veje 

 

- Interne veje skal have jævn og 

bæredygtig belægning i 

velholdt stand. 

Basiskrav Samme krav Samme krav 

Desuden: 

- Pladsens hovedveje skal være 

befæstede og udført med 

kørefast belægning.  

Samme krav 

Desuden: 

- Pladsens hovedveje skal være 

min. 3,50 m brede. 

 

- Der skal være vigemuligheder 

med passende afstand. 

 
- Vigepladser skal være anlagt 

med kørefast belægning i 

optimal udførelse. 

 

- Hvis der forefindes kørefaste 

vejrabatter i tilstrækkelig 

bredde, kan anlæg af 
vigepladser undlades.  

 

Samme krav Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

24. Udebelysning 

 

- Der skal være 

orienteringsbelysning ved 

indkørslen. 

Basiskrav Samme krav Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være 

orienteringsbelysning fordelt 

på pladsens område. 

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være 

orienteringsbelysning ved alle 

hovedveje. 

Samme krav Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

25. El-tilslutning 

 

- Pladsens enheder skal i en 

ledningsafstand på max. 25 m 

kunne forsynes med el fra eget 
stik på faste standere. 

 

- Teltslagningsområdet er ikke 

med i beregningerne. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Ingen krav Basiskrav 

Desuden: 

- Min. 25% af pladsens enheder 

skal kunne forsynes med el fra 

eget stik på faste standere. 

Samme krav 

Desuden: 

- Min. 70% af pladsens enheder 

skal kunne forsynes med el fra 

eget stik på faste standere.  
   Heraf skal min. 70% kunne 

levere min. 10/13 A. 

Samme krav  

Desuden: 

- Min. 80% af pladsens enheder 

skal kunne forsynes med el fra 

eget stik på faste standere. 
   Heraf skal min. 90% kunne 

levere min. 10/13 A. 

Samme krav 

Desuden: 

- Min. 90% af pladsens enheder 

skal kunne forsynes med el fra 

eget stik på faste standere. 
 

- Alle pladsens strømpladser 

skal være monteret med 10/13 

A sikringer. 

 

Samme krav 



 

 
 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

26. Legepladser/boldspils-

arealer 

 

- Der skal være legeplads på 

pladsen med min. 3 separate 
legeredskaber. 

 

- Der skal være blødt underlag af 

f.eks. sand, græs, spåner eller 

lignende i forbindelse med 

legeredskaberne. 

 

- Legepladsen skal være tydeligt 
afmærket – evt. med hegn. 

 

- Mod kørevej opsættes mindst 

fodhegn. 

 

Ingen krav Basiskrav Samme krav 

Desuden: 

- Antallet af legeredskaber skal 

stå i forhold til pladsens 

størrelse samt dens øvrige 
aktiviteter for børn. 

 

- Hele legepladsen skal være 

indhegnet med mindst 

fodhegn.  

Samme krav 

Desuden: 

- Legepladsen skal indeholde 

min. 7 forskellige 

aktivitetstyper. 
 

- Der skal ved legepladsen være 

borde og bænke til forældrenes 

benyttelse. 

 

- Areal til boldspil skal 

forefindes. 

Samme krav 

Desuden: 

- Legepladsen skal indeholde 

min. 10 forskellige 

aktivitetstyper.  
 

- Der skal udover den store 

legeplads være et passende 

antal aflastningslegepladser til 

mindre børn.  

 

- Der skal forefindes indendørs 

lege-/aktivitetsrum. 

Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

27. Parkering 

 

- Ved indkørslen skal der være 

parkeringsmulighed efter 
behov. 

 

- Et tilstødende offentligt P-areal 

opfattes som en del af gæste-P. 

 

Basiskrav Samme krav Samme krav 

Desuden: 

- Parkeringsarealet skal være 

med kørefast belægning og 
have plads til min. 3% af 

pladsens enheder. 

Samme krav Samme krav Samme krav 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

28. Tapsteder 

 

- Der skal være min. 1 udvendigt 

tapsted. 

Basiskrav Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være afløb ved 

tapsteder. 

 
- Områderne omkring 

tapstederne skal være befæstet 

med f.eks. belægningssten, 

asfalt eller lignende. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Samme krav 

Desuden: 

- Tapsteder skal placeres således 

på arealet, at der er en 

gangafstand på max. 100 m fra 
fjerneste enhed. 

Samme krav 

Desuden: 

- Der må være max. 75 m 

gangafstand til et tapsted fra 

fjerneste enhed. 

Samme krav 

Desuden: 

- Der må være max. 50 m 

gangafstand til et tapsted fra 

fjerneste enhed.  

Samme krav 



 

 
 

KLASSIFIKATIONSKRAV 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

29. Affaldsbeholdere 

 

- Der skal være lukkede 

affaldsbeholdere eller 

containere, som tømmes efter 
behov.  

 

- Benyttes affaldsposer, skal de 

ophænges i stativ med trådnet 

samt fast bund. 

Basiskrav Samme krav 

Desuden: 

- Affaldsposer, affaldsbeholdere 

eller containere skal anbringes 

afskærmet – gerne med 
slørende beplantning – og på 

fast underlag. 

Samme krav 

Desuden: 

- Der skal være særlige 

beholdere til brugte grillkul/    

-aske. 

Samme krav 

Desuden: 

- Affaldsbeholdere eller 

containere skal anbringes på 

deciderede affaldspladser eller 
i containergårde og afskærmes 

på 4 sider, så et direkte indblik 

til affaldsbeholderne eller 

containerne ikke er muligt.  

 

- Afskærmningen – i en højde 

svarende til de anvendte 

affaldsbeholdere eller 
containere – kan eksempelvis 

være et levende hegn, en hæk, 

et hegn af træ eller lignende.  

 

- Pladsen skal belægges med 

fliser eller anden tilsvarende 

jævn belægning. 
 

Samme krav Samme krav 

HELHEDSINDTRYK OG KVALITETSKRAV I ØVRIGT 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

30. Helhedsindtryk og 

kvalitetskrav i øvrigt 

 
- Bygningerne, såvel udvendigt 

som indvendigt, samt arealerne 

skal altid være i god, velholdt 

og rengjort stand. 

Basiskrav Samme krav 

Desuden: 

- Til bygninger og deres 
indretning skal der være 

anvendt gedigne, tidssvarende 

og rengøringsvenlige 

materialer.  

 

- Hytter, mobilhomes og 

campingvogne til udlejning 

skal være velholdte og af god 
kvalitet.  

Samme krav 

Desuden: 

- Alle sanitære faciliteter skal 
være i grundfaste bygninger, 

der er placeret på pladsens 

areal. 

 

- Alle indretninger og 

installationer skal være 

håndværksmæssigt veludført 

og til enhver tid i god stand. 
 

- Det samme gælder øvrige 

faciliteter på pladsen såsom 

græsanlæg, veje, hegn, 

svømmebade, bade- og 

bådebroer og legeredskaber 

m.v. 
 

 

 

 

Samme krav 

Desuden: 

- Alle bygninger, indretninger og 
installationer af enhver art 

(græsanlæg, veje, hegn, 

svømmebad, bade- og 

bådebroer, legeredskaber m.v.) 

skal til stadighed i alle detaljer 

fremtræde i optimal stand.   

Samme krav 

Desuden: 

- Alle bygninger, indretninger og 
installationer af enhver art 

(græsanlæg, veje, hegn, 

svømmebad, bade- og 

bådebroer, legeredskaber m.v.) 

skal være af ensartet høj 

standard.  

Samme krav 



 

 
 

Basiskrav ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ 

31. Wild card. 

 

- Såfremt der tilbydes helt 

specielle oplevelser, 

anderledes faciliteter eller 
andre kvaliteter, der netop ikke 

kan opfattes/rummes i 

ovennævnte krav, og at det 

derudover er tydeligt for 

enhver, at disse højner 

opholdet yderligere, kan det 

vurderes, at disse alene og i sig 

selv, kan være nok til at 
opklassificere. 

 

Basiskrav Samme krav Samme krav Samme krav Samme krav Samme krav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Beregning af campingpladsens sanitetsmængder, 

kapacitet samt køkkenfaciliteter 

 

Sanitetsbygninger kan enten være indrettet som 

afdelinger for H og D, eller som fællesfaciliteter H/D 

– uden forskel i optælling af håndvaske, brusere og 

toiletter/urinaler. 

 

Sanitet, som udlejes særskilt, og sanitet i puslerum 

medregnes ikke i sanitetsberegningen.  

 

Vaskepladser: 

Samlet antal håndvaske og brusere med v/k vand. 

- Håndvaske ved urinaler/toiletrum alene beregnet til 

håndvask efter toiletbesøg, samt håndvaske under 

standardstørrelse medregnes ikke.  

 

Toiletpladser: 

Samlet antal dametoiletter, herretoiletter, urinaler og 

toiletter i fællesafdelinger.  

- Urinaler medregnes med max. samme antal som 

herretoiletter eller max. ¼ af toiletpladserne. 

Urinalrender: 0,60 m = 1 enkeltkumme. 

 

Særskilte faciliteter for børn eller sanitetsafdelinger 

for børn: 

- Håndvaske, toiletter og brusere medregnes. 

 

Kombirum – min. størrelse 2 m2: 

- Toiletrum med håndvask: Toilettet medregnes. 

Håndvasken medregnes med 1/3. 

- Bruserum med håndvask: Bruseren medregnes. 

Håndvasken medregnes med 1/2. 

- Bruserum med toilet: Enten bruseren, eller toilettet 

medregnes. 

 

Mini-familiebaderum: 

Rum større end 3 m2, men mindre end 6 m2.    

Indhold: håndvask, bruser og toilet: 

- Toilettet og 1 vaskeplads (håndvask eller bruser) 

medregnes. 

 

 

Familiebaderum – min. 6 m2: 

Indhold: håndvask, bruser og toilet: 

De første 1 familiebaderum pr. 50 enheder medregnes 

fuldt ud. De resterende medregnes med 1/3 for 

håndvaske, 1/3 for brusere og 1/3 for toiletter. 

 

Handicaprum – min. 6 m2: 

Indhold: håndvask, bruser og toilet:  

- Beregnes som familiebaderum (se ovenfor). 

Handicaprum – mindre end 6 m2: 

Indhold: håndvask, bruser og toilet: 

- Toilettet og 1 vaskeplads medregnes (= 

minifamiliebaderum) 

 

Hytter og mobilhome: 

- En hytte på mindst 25 m2 med badeværelse eller et 

mobilhome med badeværelse medregnes hver som 1 

enhed.  

 

Sanitetsberegningen består af en vaskekapacitet og 

en toiletkapacitet: 

a) Vaskekapacitet: Antal vaskepladser, jfr. ovenfor, 

beregnet efter tabellerne på side 24. 

b) Toiletkapacitet: Antal Toiletter, jfr. ovenfor, 

beregnet efter tabellerne på side 24. 

 

Alle kapacitetens tal opfattes som min. tal. 

 

Kapaciteten er det antal enheder, der kan være på en 

campingplads, angivet som det mindste tal af: 

a) Vaskekapaciteten. 

b) Toiletkapaciteten. 

c) Antal enheder godkendt af myndigheden. 

d) Ejerens opgivelse af antal nummererede 

enhedspladser. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Beregningsskemaer 

 

 

TABELLER FOR TOILETPLADSER OG VASKEPLADSER: 

 ★/★★ ★★★ ★★★★/ 

★★★★★/      

★★★★★★ 

Personer Enheder to/va hv/brus to/va hv/brus to/va hv/brus 

75 25 3 2 / 1 4 2 / 2 4 2 / 2 

150 50 5 3 / 2 6 3 / 3 7 4 / 3 

225 75 8 5 / 3 9 5 / 4 11 6 / 5 

300 100 10 6 / 4 12 7 / 5 14 8 / 6 

        

375 125 12 7 / 5 14  7 / 7 17 10 / 7 

450 150 15 9 / 6 17 9 / 8 20 11 / 9 

525 175 17 10 / 7 20 11 / 9 23 13 / 10 

600 200 20 12 / 8 23 13 / 10 26 14/12 

        

675 225 22 13 / 9 25 14 / 11 28 15 / 13 

750 250 24 14 / 10 27 14 / 13 31 16 / 15 

825 275 26 15 / 11 30 16 / 14 34 18 / 16 

900 300 28 16 / 12 32 17 / 15 36 18 / 18 

        

975 325 30 17 / 13 34 18 / 16 38 19 / 19 

1050 350 32 18 / 14 37 19 / 18 41 20 / 21 

1125 375 34 19 / 15 39 20 / 19 43 21 / 22 

1200 400 36 20 / 16 41 21 / 20 45 21 / 24 

        

1275 425 38 21 / 17 43 22 / 21 47 22 / 25 

1350 450 40 22 / 18 45 22 / 23 48 22 / 26 

1425 475 42 23 / 19 47 23 / 24 50 22 / 28 

1500 500 44 24 / 20 49 24 / 25 52 23 / 29 

        

1575 525 46 25 / 21 51 25 / 26 54 23 / 31 

1650 550 48 26 / 22 53 25 / 28 55 23 / 32 

1725 575 50 27 / 23 54 25 / 29 57 23 / 34 

1800 600 52 28 / 24 56 26 / 30 59 24 / 35 

        

1875 625 54 29 / 25 58 26 / 32 61 24 / 37 

1950 650 55 29 / 26 59 26 / 33 63 24 / 39 

2025 675 56 29 / 27 61 27 / 34 64 24 / 40 

2100 700 58 30 / 28 62 27 / 35 66 25 / 41 

        

2175 725 59 30 / 29 64 27 / 37 68 25 / 43 

2250 750 60 30 / 30 65 27 / 38 69 25 / 44 

2325 775 62 31 / 31 67 28 / 39 71 25 / 46 

2400 800 64 32 / 32 68 28 / 40 73 26 / 47 

        

2550 850 67 33 / 34 71 28 / 43 76 26 / 50 

2700 900 69 33 / 36 74 29 / 45 79 26 / 53 

2850 950 71 33 / 38 77 29 / 48 83 27 / 56 

3000 1000 73 33 / 40 79 29 / 50 86 27 / 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLER FOR KOGESTEDER OG KØKKENVASKE: 

 ★/★★ ★★★ ★★★★/ 

★★★★★/      

★★★★★★ 

Personer Enheder kog. vask kog. vask kog. vask 

75 25 1 1 1 1 1 1 

150 50 1 1 2 2 2 2 

225 75 2 2 2 3 3 3 

300 100 2 2 3 3 3 4 

        

375 125 3 3 3 4 4 5 

450 150 3 3 4 5 5 6 

525 175 4 4 4 5 6 7 

600 200 4 4 5 6 7 8 

        

675 225 5 5 6 6 8 9 

750 250 5 5 7 7 8 10 

825 275 6 6 7 8 9 11 

900 300 6 6 8 9 10 12 

        

975 325 7 7 8 9 11 13 

1050 350 7 7 9 10 12 14 

1125 375 8 8 9 11 13 15 

1200 400 8 8 10 12 14 16 

        

1275 425 9 9 11 12 14 17 

1350 450 9 9 11 13 15 18 

1425 475 10 10 12 14 16 19 

1500 500 10 10 13 14 17 20 

        

1575 525 11 11 13 15 18 21 

1650 550 11 11 14 16 18 22 

1725 575 12 12 14 17 19 23 

1800 600 12 12 15 17 20 24 

        

1875 625 13 13 16 18 21 25 

1950 650 13 13 16 19 22 26 

2025 675 14 14 17 19 23 27 

2100 700 14 14 18 20 23 28 

        

2175 725 15 15 18 21 24 29 

2250 750 15 15 19 22 25 30 

2325 775 16 16 19 22 26 31 

2400 800 16 16 20 23 27 32 

        

2550 850 17 17 21 24 28 34 

2700 900 18 18 23 26 30 36 

2850 950 19 19 24 27 32 38 

3000 1000 20 20 25 29 33 40 

 


