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Høringssvar til revideret forslag til Lov om ændring af Lov om sommerhuse og camping m.v., lov om 
midlertidig anvendelse af boligforholdene og byggeloven (udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og 
fritidsformål m.v.). Journalnummer 2019-1126 
 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til den 
fornyede høring af udkast til lovforslaget. DNs høringssvar skal ses som et supplement til det fælles 
høringssvar som Friluftsrådet og DN fremsendte den 2. november 2018.  
 
De fleste ændringerne i det nuværende udkast omhandler emner som DN ikke umiddelbart har 
bemærkninger til. Det er dog meget positivt, at der er indsat en klageadgang vedrørende visse afgørelser 
om campingpladsers indretning og benyttelse truffet efter campingreglementet (§ 10 e, stk. 1). 
 
Med det nuværende udkast fremgår det dog fortsat, at der ikke er klageadgang for lokale foreninger og 
organisationer, som netop har interesse i sager vedrørende visse afgørelser truffet i medfør af 
campingreglementet. Dette er problematisk idet kommunalbestyrelsen regulerer opsætning af 
campinghytter m.m. via campingreglementet, og dermed forhindrer lovgivningen en bredere kreds fra at få 
afprøvet lovligheden i tilladelser til eksempelvis omfattende byggeri af store campinghytter, ofte i særligt 
naturskønne landskaber. DNs bekymring er kun blevet forstærket i forlængelse af den politiske aftale om 
modernisering af campingreglementet fra 25. januar 2019. Heri fremhæves det, at der vil være mulighed for 
flere, større og højere campinghytter på campingpladserne og at muligheden for at opføre alternative 
ferieboliger fx medfører, at der kan opføres forbundne/sammenbyggede campinghytter på op til 70 m2 
uden for strandbeskyttelseslinjen og 60 m2 inden for strandbeskyttelseslinjen. 
 
DN foreslår, at kredsen af klageberettigede i lovens § 10 e stk. 2 udvides til også at omfatte lokale foreninger 
og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Foreningen mener, at dette i øvrigt vil være i 
overensstemmelse med Århuskonventionens bestemmelser, som giver offentligheden adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet. 
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Konkret foreslår Danmarks Naturfredningsforening, at lovens § 10 e, stk. 2 ændres og fremover formuleres: 
 
Stk. 2 Klageberettigede er  

1. adressaten for afgørelsen, 
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
3. offentlige myndigheder, 
4. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
5. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø 

eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser,  
6. enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen. 

 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Annette Eigaard 
Naturpolitisk medarbejder 
31 19 32 42, aei@dn.dk 
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