
 

 

Åbent brev til 

EuroPark A/S,  
Hjulmagervej 48 
7100 Vejle 
 

Mail: driftssupport@apcoa.dk      ACR -    September 2021 

 

Klager over parkeringsbøder til Autocampere – forskellige begrundelser mm. 

 

ACR (AutoCamperRådet) og de større medlemsforeninger for Autocampere, får ofte henvendelser 

fra ejerne, med klager over afgørelser fra EuroPark på parkeringsbøder. 

 

Langt hovedparten af såvel de danske som udenlandske autocampere, har en bredde, som gør 

det muligt at holde på de normale parkeringspladser. Derimod giver længden oftere udfordringer, 

idet længden ofte svinger mellem 6,0 til omkring 8,0 meter for hovedparten. 

 

Nogle af jeres parkeringsvagter giver bøde, hvis parkeringen sker med f.eks. bagenden udenfor P-

båsen. På parkeringsbøde ses eksempler på, at der anføres at parkeringen skal ske over 2 båse i 

længderetningen.  Andre parkerer over 2 båse i længderetningen, og får bøder herfor.  

 

Flere forsøger kontakt til jeres vagter ved personlig henvendelse, eller via det oplyste tlf. Nr. på 

pladsen. Her gives vidt forskellige svar – nogle gange endda på samme plads af 2 forskellige 

vagter. Det giver stor forvirring, og stor utilfredshed blandt autocamper turisterne. Turisterne går 

hjem og omtaler Danmark dårligt.  

 

Udfordringer kunne let løses, hvis der på flere P-pladser var indrettet specielle pladser, hvor 

længere køretøjer kunne parkere. F.eks. autocampere, varebiler, men biler med campingvogne og 

trailere, må opleve de samme problemer. Alternativt en mere fleksibel indsats fra jeres p-vagter. Vi 

behøver ikke holde lige udenfor hoveddøren, men søger oftest ud i yderkanterne, hvor der ofte er 

mange ledige pladser. 

 

Vi har set mail, hvor I anfører at pladsejerne ikke ønsker at give plads til f.eks. autocampere. Det 

virker underligt, at vi har detailhandelskæder, som på den ene side sukker efter kunder, og  som 

modsat ikke ønsker kunder må parkere? 

 

Uanset ovennævnte, vil vi gerne fra ACRs side anmode om et møde, hvor vi sammen kunne 

drøfte mulige løsninger. For jer må det- ud over I selvfølgelig skal tjene mange penge - være 

belastende konstant at være under beskydning for uddeling af bøder, som mange føler er ganske 

uberettiget, og for os og vores medlemmer er der stor vrede over det, som mange betragter som 

uretfærdigt. Måske kunne vi i fællesskab forsøge at finde mulige løsninger på udfordringen.  
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Vi er derfor klar til at møde op, på et aftalt tidspunkt og sted, og vil se frem til en positiv 

modtagelse af vores henvendelse. 

 

Venlig Hilsen 

 

AutoCamperRådet 

Helmut Madsen 

Formand  

Tlf. 2045 6886 

Mail: hm@acr.dk  
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