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08. SEPTEMBER 2021 

 
Tina Daniels 
Guldborgvej 147 
4862  Guldborg 

UDLEJNINGSTILLADELSE GULDBORG CAMPING 
Guldborgvej 147, 4862 Guldborg; matr. nr. 23-a, 23-c og 24-b, Soesmarke By, Majbølle. 

Guldborgsund Kommune har den 2. september 2021 modtaget din ansøgning om en 
ny udlejningstilladelse. 

 
AFGØRELSE 
Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til: 

• Udlejning til campering med 140 enheder heraf 7 hytter i perioden 
1. marts til 31. oktober. 

• Vintercampering med 98 enheder i perioden 1. november til 28. fe-
bruar til kortvarige ophold i weekends mv.  
 

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 
2019 (campingreglementet).  
 
På kortet nedenfor vises en oversigt over campingpladsen, hvor området for vinter-
campering er indtegnet med rødt. 
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SIDE 3/3 • VILKÅR 
Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre. En ny 
ejer eller forpagter skal derfor indhente en ny tilladelse, ligeledes 
hvis udlejningsvirksomheden ændres. 

• Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med brandforanstaltninger samt 
hygiejniske og sanitære forhold og kan fastsætte betingelser 
herom. 

 
 
BEMÆRKNINGER 
For god ordens skyld skal vi oplyse, at ved vintercampering skal campingpladsen 
være under opsyn, fællesfaciliteterne skal være åbne og opvarmede, og affald skal 
bortskaffes. Ved vinteropbevaring skal campingvognene placeres på en sådan 
måde, at de ikke kan benyttes til dag- og natophold. 
 
Vi gør opmærksom på, at eventuel benyttelse af pladsen til helårsbeboelse af perso-
ner, der er tilmeldt Folkeregistret på campingpladsens adresse, er i strid med udlej-
ningstilladelsen. 
 
 
KLAGEVEJLEDNING 
Afgørelsen kan i henhold til § 10e, stk. 1 i Lov om sommerhuse og campering m.v. 
påklages til Planklagenævnet, via Klageportalen. 
De klageberettiget er angivet i § 10e, stk. 2 i Lov om sommerhuse og campering m.v. 
En klage skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er of-
fentliggjort og har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre 
Planklagenævnet bestemmer andet. 
Det koster et gebyr at klage. 
 
ORIENTERING OG OFFENTLIGGØRELSE  
Offentliggørelse af afgørelsen vil ske på kommunens hjemmeside, onsdag 
den 8. september 2021.  
Frist for at fremkomme med indsigelser er fastsat til 4 uger fra annonceringen med 
udløb onsdag den 6. oktober 2021. 
 
 
 
Har du spørgsmål eller bemærkninger, er du velkomne til at ringe til Frederik Cordes  
tlf. 54 73 20 07 eller Anette Krøyer på tlf. 54 73 19 99. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
  
Anette Krøyer 
Teknisk designer  
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