
Nyhed 

Lillebølle Kommune åbner ny 

autocamperholdeplads  
Den 9. januar 2017 

Kommunalbestyrelsen i Lillebølle Kommune har blandt meget andet vedtaget, at der skal etableres en ny 

autocamperholdeplads ved det naturskønne område omkring Lillebølle Bakke. 

Anders Ann Jensen udtaler: 

- Vi har de seneste år oplevet problemer med, at turister i telte og autocampere på gennemrejse i Danmark 

parkerer rundt omkring i byen, og i skovområder, hvor de fylder ud i det smukke landskab, og smider 

ekskrementer og skrald i vores naturskønne områder i Lillebølle Kommune. 

”Problemet skyldes især de internationale turisters søgen efter gratis overnatninger i Danmark. Flere turister 

anvender bl.a. appen ”greenpark”, som er en app for turister på gennemfart i Europa i autocampere og 

campingvogne, der søger gratis overnatninger. Problemet ved appen er bare, at det er ulovligt at slå lejr og 

overnatte på flere af de oplyste steder.   

Vi er rigtig glade for, at vi i Lillebølle Kommune har fundet en økonomisk og vedvarende løsning på problemet 

i vores dejlige kommune. Behovet er der, det har været tydeligt, bl.a. når vi har været rundt og har talt med 

campisterne i området. Ikke mindst er vi rigtig glade for, at vi kan tilbyde vores nuværende og kommende 

medborgere en sund og velfungerende kommune, hvor grøn- og økonomisk ansvarlighed er centralt, siger 

borgmesteren Anders Ann Jensen.” 

Den nye autocamperholdeplads skal etableres ved Lillebølle Bakke, som er et af de mest populære 

udsigtspunkter i kommunen. Holdepladsen etableres på toppen af bakken med udsigt over det flotte 

landskab.  

Den endelig pris for en campingplads er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, men det anslås, at ville koste 

campisterne en dagspris 75 kr. pr. dag, hvortil der er adgang til træk og slip toiletter, samt varme bade. 

For yderligere oplysninger kan juridisk konsulent, Dagmar Hasselhoff, Lillebølle Kommune kontaktes på e-

mail: DH@lillebøllekommune.dk 
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Fra: Hans Peter Olufsen <HPO@lawfirm.dk > 

Sendt: 7. januar 2020 09.44 

Til: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Emne: Autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 

Kære Dagmar 

Til orientering kan jeg oplyse, at min klient netop har fået færdiggjort årsregnskabet for indkomståret 2019, 

hvor det samlede tab endeligt kan opgøres til kr. 760.000,00, som I også allerede tidligere har anerkendt.  

Eftersom vi ikke har kunne finde en mindeværdig løsning, kan du forvente en stævning snarest muligt.  

 De bedste hilsner / Best regards 

Hans Peter Olufsen, advokat (H) 

 

Fra: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Sendt: 22. august 2019 11.19 

Til: Hans Peter Olufsen <HPO@lawfirm.dk > 

Emne: Autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 

Kære Hans 

Under henvisning til min mail af den 16. juni 2019 og manglen på ansvarsgrundlag og kausalitet i 

ovenfornævnte sag, fastholdes det, at vi ikke er erstatningsansvarlige over for Deres klient.  

Venlig hilsen 

Dagmar Hasselhoff, juridisk konsulent 

Lillebølle Kommune  

 Tænk på miljøet før du printer denne mail 

 

Fra: Hans Peter Olufsen <HPO@lawfirm.dk > 

Sendt: 22. august 2019 09.29 

Til: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Emne: Autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 

Kære Dagmar 

Som nævnt telefonisk d.d., mener jeg ikke sagen kan bærer en længere udenretlig forhandling om jeres 

ansvar i ovenstående sag, hvorfor jeg venligst høre jeres endelige stillingstagen til kravets berettigelse, idet 

vi alternativt vil overveje indenretlig forfølgelse af kravet efter drøftelser med min klient. 

De bedste hilsner / Best regards 

Hans Peter Olufsen, advokat (H) 
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Fra: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Sendt: 16. juni 2019 12.06 

Til: Hans Peter Olufsen <HPO@lawfirm.dk > 

Emne: Autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 

Kære Hans 

Først og fremmest tak for din mail.  

Som jeg tidligere har fremhævede over for Deres klient, Jakob Langenæs, så anerkender vi i Lillebølle 

Kommune, at Lillebølle Skovcamping har oppebåret et samlede tab på kr. 760.000 siden åbningen af den 

nye autocamperholdeplads ved Lillebølle Bakke.  

Som jeg også tidligere har fremhævede over for deres Jakob, så anser Lillebølle Kommune sig ikke for 

erstatningsansvarlig over for Deres klient, idet vi ikke har noget ansvarsgrundlag samt den klare mangel på 

kausalitet i sagen. Jeg henviser bl.a. til min mail af den 24. maj 2019 til deres klient.  

Endeligt skal det fremhæves og gentages, at vi er super ærgerlige over Deres klients samlede tab, men vi 

anser ikke os selv for at være erstatningsansvarlige herfor.  

Med ønsket om en god dag herfra. 

Venlig hilsen 

Dagmar Hasselhoff, juridisk konsulent 

Lillebølle Kommune  

 Tænk på miljøet før du printer denne mail 

 

Fra: Hans Peter Olufsen <HPO@lawfirm.dk > 

Sendt: 15. juni 2019 11.11 

Til: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Emne: Autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 

Kære Dagmar 

Under henvisning til min skrivelse af den 12. juni 2019, skal jeg vende tilbage i sagen, idet jeg nu har haft 

lejlighed til at drøfte denne med min klient. 

Min klient driver campingvirksomhed i Lillebølle Kommune, nær Lillebølle Bakke, hvor I primo maj 2018 

opførte og åbnede den omhandlende autocamperholdeplads. Under henvisning til den tidligere 

korrespondance mellem jer og min klient, skal det fremhæves, at opførelsen af autocamperholdepladsen i 

Lillebølle Kommune, strider mod kommuners forbud mod at drive handel, samt forbuddet mod at drive 

virksomhed med profitformål.  
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Min klient har som følge af ovenfornævnte handling oppebåret et samlede tab på kr. 300.000 i 

indkomståret 2018, samt et forventede tab på kr. 460.000 i indkomståret 2019, udgørende i alt, kr. 

760.000. Derudover skal det fremhæves, at der er årsagssammenhæng mellem opførelsen af den nye 

autocamperholdeplads og min klients samlede tab ovenfor, mens ansvarsgrundlaget og den dertilhørende 

kausalitet medfører, at I på nuværende tidspunkt er erstatningsansvarlige for i alt kr. 760.000. I bedes i 

denne sammenhæng ankerkende tabets størrelse og jeres ansvar herfor. 

Lad mig høre fra jer snarest muligt.  

De bedste hilsner / Best regards 

Hans Peter Olufsen, advokat (H) 

 

Fra: Hans Peter Olufsen <HPO@lawfirm.dk > 

Sendt: 12. juni 2019 11.11 

Til: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Emne: Partsrepræsentant for Lillebølle Skovcamping v. Jakob Langenæs  

Til Dagmar Hasselhoff 

Til Deres orientering skal jeg meddele Dem, at jeg fremover repræsenterer Lillebølle Skovcamping v. Jakob 

Langenæs i den verserende sag, hvorfor fremtidig korrespondance bedes tilsendt undertegnede. 

Jeg vil snarest muligt vende tilbage over for Dem med mine bemærkninger. 

De bedste hilsner / Best regards 

Hans Peter Olufsen, advokat (H) 

 

Fra: Jakob Langenæs <JL@lillebølleskovcamping.dk > 

Sendt: 31. maj 2019 19.41 

Til: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Emne: Vedr. jeres opførelse af autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 

Tak!! 

Med Venlig Hilsen 

Jakob Langenæs 

Hos Lillebølleskovcamping tror vi på, at camping er mere end blot camping. Lillebølleskovcampings vigtigste opgave er at gøre 

campingoplevelsen for vores gæster til mere end blot én overnatning, men en oplevelse, hvor den enkelte gæst er i centrum. Vi 

tilbyder camping nær Lillebølle Bakke, hvor du som gæst kan nyde alt fra gåture i vores naturskønne skovområder, samt den lille 

badesø nær pladsen.  

Camping er ikke blot camping, men én oplevelse!  
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Fra: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Sendt: 31. maj 2019 12.06 

Til: Jakob Langenæs <JL@lillebølleskovcamping.dk > 

Emne: Vedr. jeres opførelse af autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 

Vedhæftede filer: Mødenotat af den 3. jan 2017.PDF 

Kære Jakob 

I forlængelse af din anmodning om aktindsigt den 24. maj 2019, skal jeg meddele, at din anmodning 

imødekommes. 

Se derfor vedhæftede. 

Venlig hilsen 

Dagmar Hasselhoff, juridisk konsulent 

Lillebølle Kommune  

 Tænk på miljøet før du printer denne mail 

 

Fra: Jakob Langenæs <JL@lillebølleskovcamping.dk > 

Sendt: 24. maj 2019 12.56 

Til: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Emne: Vedr. jeres opførelse af autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 

Hej Dagmar 

Du fremhævede ved vores møde, at kommunalbestyrelsen i Lillebølle Kommune forinden beslutningen om 

opførelsen af autocamperholdepladsen havde afholdt et møde, hvor du var dirigent.  

Jeg vil hermed gerne søge om aktindsigt i det udarbejdede mødenotat.   

Med Venlig Hilsen 

Jakob Langenæs 

Hos Lillebølleskovcamping tror vi på, at camping er mere end blot camping. Lillebølleskovcampings vigtigste opgave er at gøre 

campingoplevelsen for vores gæster til mere end blot én overnatning, men en oplevelse, hvor den enkelte gæst er i centrum. Vi 

tilbyder camping nær Lillebølle Bakke, hvor du som gæst kan nyde alt fra gåture i vores naturskønne skovområder, samt den lille 

badesø nær pladsen.  

Camping er ikke blot camping, men én oplevelse!  

 

Fra: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Sendt: 24. maj 2019 12.03 

Til: Jakob Langenæs <JL@lillebølleskovcamping.dk > 

Emne: Vedr. jeres opførelse af autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 

Kære Jakob 
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Tak for et godt møde d.d. 

Som jeg fremhævede ved mødet, så anerkender vi i Lillebølle Kommune, at du som følger af den nye 

autocamperholdeplads har haft en omsætningsnedgang på kr. 300.000 i 2018 og dertil et forventet tab på 

kr. 460.000 i 2019. Selvom vi kan anerkende dit tab (hvilket vi igen er super ærgerlige over), så mener vi stadig 

ikke, at vi er ansvarlige for denne nedgang. 

Opførelsen af den nye autocamperholdeplads har et generelt sigte og en bred anvendelighed for vores 

borgere i Lillebølle Kommune. En forudsætning for at varetage kommunale interesser er nemlig, at alle vores 

beslutninger har et generelt sigte og bred anvendelighed for borgere og virksomheder i kommunen. Dette 

kaldes juridisk set for almennyttekriteriet. 

Mellem os to, så kan jeg godt se sammenhængen mellem dit tab og den nye autocamperholdeplads, men 

synes langt fra, at dette har været påregneligt. Derudover skal jeg i forlængelse af ovenstående også 

fremhæve, at vi blot har handlet inden for kommunalfuldmagtens regler, hvorfor der desværre ikke er så 

meget vi kan gøre.  

Som beskrevet ovenfor, så anerkender vi dit nuværende og forventede tab fra 2018 – 2019 på i alt kr. 

760.000, men vi mener stadigvæk ikke, at vi er ansvarlige herfor.  

Venlig hilsen 

Dagmar Hasselhoff, juridisk konsulent 

Lillebølle Kommune  

 Tænk på miljøet før du printer denne mail 

 

Fra: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Sendt: 14. maj 2019 10.12 

Til: Jakob Langenæs <JL@lillebølleskovcamping.dk > 

Emne: Vedr. jeres opførelse af autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 

Kære Jakob 

Jeg forstår skam din frustration og synes vi skal aftale et møde – det er trods alt lidt nemmere at tale om 

tingene.  

Ring mig lige op, så kan vi aftale nærmere om dato og tidspunkt 

Venlig hilsen 

Dagmar Hasselhoff, juridisk konsulent 

Lillebølle Kommune  

 Tænk på miljøet før du printer denne mail 
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Fra: Jakob Langenæs <JL@lillebølleskovcamping.dk > 

Sendt: 13. maj 2019 05.17 

Til: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Emne: Vedr. jeres opførelse af autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 

Hej Dagmar 

Det var bestemt også på tide. 

Jeg er som medborger i Lillebølle Kommune også positiv over, at I tager problemerne i kommunen seriøst. 

Når det så er sagt, så må du forstå det fra mit perspektiv, når jeg nu siger, at jeg lever af turismen i Lillebølle 

Kommune og at jeres nye autocamperholdeplads ødelægger min forretning.  

Har drevet campingpladsen i mere end 40 år og har ikke siden finanskrisen oplevet en nedgang i min 

omsætning som denne. Campingpladsen har altid givet et stabilt overskud (varierer kun med cirka 5 % fra år 

til år), men siden åbningen af jeres nye autocamperholdeplads, har min campingplads haft en 

omsætningsnedgang på 20 % sammenlignet med gennemsnittet fra de foregående 5 år. 

Det er pt., en underskudsforretning! Det ender med, at jeg må lukke.  

Jeg synes derfor, at I på det kraftigste skal genoverveje situationen, som på nuværende tidspunkt ikke er 

tilfredsstillende.  

Med Venlig Hilsen 

Jakob Langenæs 

Hos Lillebølleskovcamping tror vi på, at camping er mere end blot camping. Lillebølleskovcampings vigtigste opgave er at gøre 

campingoplevelsen for vores gæster til mere end blot én overnatning, men en oplevelse, hvor den enkelte gæst er i centrum. Vi 

tilbyder camping nær Lillebølle Bakke, hvor du som gæst kan nyde alt fra gåture i vores naturskønne skovområder, samt den lille 

badesø nær pladsen.  

Camping er ikke blot camping, men én oplevelse!  

 

Fra: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Sendt: 10. maj 2019 13.11 

Til: Jakob Langenæs <JL@lillebølleskovcamping.dk > 

Emne: Vedr. jeres opførelse af autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 

Kære Jakob 

Så fandt jeg endelig tid til din mail. 

Jeg kan godt se, at din campingvirksomhed er meget tæt på vores nye og spændende autocamperholdeplads 

ved Lillebølle Bakke.  

Vi har inden for de seneste år desværre oplevet problemer med turister i autocampere, der parkerer 

tilfældige steder rundt omkring i kommune, bl.a. i vores naturskønne skovområder, hvor de smider affald 

(for ikke at sige ting, som jeg ikke engang kan få mig selv til at skrive til dig).  
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Kommunalbestyrelsen i Lillebølle Kommune har i forbindelse med seneste mødet for Lillebølle Kommune 

blandt meget andet, vedtaget, at der skulle etableres den nye autocamperplads ved Lillebølle Bakke. 

Finansieringen af denne er sket ved bevillinger fra Byrådet. 

Det er korrekt, at vi i Lillebølle Kommune tager betaling fra autocampere, som overnatter på p-pladsen ved 

Lillebølle Bakke. Taksten for autocampere er godkendt i takstbladet gældende for Lillebølle Kommune. 

Ud fra vores vurdering, så kommer gæsterne ikke fra campingpladserne, men snarere fra ”gratisterne” i byen 

og fra de autocampere, der allerede søger hen til de udsatte områder.  

Vi er i kommunen super glade for, at vi endelig har fundet én god og stabil løsning på problemerne i 

kommunen, mens vi selvfølgelig er ærgerlige over, at du oplever det modsatte disse måneder. 

Med ønsket om en god dag. 

Venlig hilsen 

Dagmar Hasselhoff, juridisk konsulent 

Lillebølle Kommune  

 Tænk på miljøet før du printer denne mail 

 

Fra: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Sendt: 1. maj 2019 08.47 

Til: Jakob Langenæs <JL@lillebølleskovcamping.dk > 

Emne: Vedr. jeres opførelse af autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 

Kære Jakob 

Vi oplever desværre lange sagsbehandlingstider i øjeblikket, idet Lillebølle Kommune er under stor 

udvikling disse måneder.  

Vi vender snarest muligt tilbage. 

Venlig hilsen 

Dagmar Hasselhoff, juridisk konsulent 

Lillebølle Kommune 

 Tænk på miljøet før du printer denne mail 

 

Fra: Jakob Langenæs <JL@lillebølleskovcamping.dk > 

Sendt: 30. april 2019 17.36 

Til: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Emne: Vedr. jeres opførelse af autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 
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Hej Dagmar 

Er der noget nyt?? Har ikke rigtig hørt noget fra jer og mit problem bliver ikke rigtig løst uden vi i fællesskab 

finder en løsning? 

Med Venlig Hilsen 

Jakob Langenæs 

Hos Lillebølleskovcamping tror vi på, at camping er mere end blot camping. Lillebølleskovcampings vigtigste opgave er at gøre 

campingoplevelsen for vores gæster til mere end blot én overnatning, men en oplevelse, hvor den enkelte gæst er i centrum. Vi 

tilbyder camping nær Lillebølle Bakke, hvor du som gæst kan nyde alt fra gåture i vores naturskønne skovområder, samt den lille 

badesø nær pladsen.  

Camping er ikke blot camping, men én oplevelse!  

 

Fra: Dagmar Hasselhoff <DH@lillebøllekommune.dk > 

Sendt: 12. april 2019 10.02 

Til: Jakob Langenæs <JL@lillebølleskovcamping.dk > 

Emne: Vedr. jeres opførelse af autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 

Kære Jakob 

Tak for din mail som vi vil besvare hurtigst muligt.  

Venlig hilsen 

Dagmar Hasselhoff, juridisk konsulent 

Lillebølle Kommune  

 Tænk på miljøet før du printer denne mail 

 

Fra: Jakob Langenæs <JL@lillebølleskovcamping.dk > 

Sendt: 11. april 2019 08.59 

Til: Lillbølle kommune <info@lillebøllekommune.dk > 

Emne: Vedr. jeres opførelse af autocamperholdepladsen på Lillebølle Bakke 

Til Lillebølle Kommune 

Jeg driver min campingvirksomhed i et rekreativt område, der ligger i området nær Lillebølle Bakke, hvor I 

desværre har anlagt en autocamperholdeplads. 

Nu kender jeg ikke reglerne på dette område, men den nye autocamperholdeplads er i direkte konkurrence 

til vores virksomhed, hvorfor vi selvfølgelig er bekymrede. Derudover kan jeg nævne, at jeg siden åbningen 

af jeres autocamperholdeplads i maj 2018 har oplevet en betydelig nedgang i min omsætning, idet I netop 

tilbyder pladserne til en uhørt lav pris. 

Jeg forstår simpelthen ikke, at i har valgt at lave den autocamperholdeplads – den ødelægger altså min 

forretning!!  
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Derudover skal jeg så lige sige, at jeg faktisk har læst en artikel skrevet af dr.jur. Skovgård Christensen (ham 

kender i nok!), der kritiserer jeres opførelse af autocamperholdepladsen. Han nævner i hvert fald, at det I gør 

er helt forkert! Det synes jeg lige i skal overveje…… 

Med Venlig Hilsen 

Jakob Langenæs 

Hos Lillebølleskovcamping tror vi på, at camping er mere end blot camping. Lillebølleskovcampings vigtigste opgave er at gøre 

campingoplevelsen for vores gæster til mere end blot én overnatning, men en oplevelse, hvor den enkelte gæst er i centrum. Vi 

tilbyder camping nær Lillebølle Bakke, hvor du som gæst kan nyde alt fra gåture i vores naturskønne skovområder, samt den lille 

badesø nær pladsen.  

Camping er ikke blot camping, men én oplevelse!  

 



 

Mødenotat 
Tid og sted: Tirsdag den 3. januar 2017,  

Lillebøllevej 3, Lillebølle 

 

Dagsorden til mødet: 

1. Baggrunden for mødet 

2. Velkomst ved Anders Ann Jensen, formand for 

kommunalbestyrelsen (Lillebølle Kommune) 

3. Pause 

4. Handlingsforslag 

5. Eventuelt 

 

1. Baggrunden for mødet: 

Kommunalbestyrelsens formand, Anders Ann Jensen, har indkaldt til mødet, for en nærmere drøftelse af 

problemerne med autocampere/turister i Lillebølle Kommune.  

Til mødet deltog kommunalbestyrelsen i Lillebølle Kommune samt kommunens juridiske rådgivere.  

Dagmar Hasselhoff blev enstemmigt valgt som dirigent. 

2. Velkomst ved formanden, Anders Ann Jensen: 

Efter velkomst af Anders Ann Jensen, blev det samlede antal af fremmødte fra kommunalbestyrelsen noteret. 

Anders Ann Jensen var særdeles positiv over kommunalbestyrelsen engagement.  

Juridisk konsulent, Dagmar Hasselhoff, kom med en opfordring til, at skrive idéer ned undervejs til brug i 

det videre arbejde.  

De fremmødte blev gjort bekendt med, at der ville blive udarbejdet et mødenotat. Hvis man ville have 

mødenotatet tilsendt, skulle man blot afleverer et noteark med navn og mailadresse. Notearkene kunne 

tillige anvendes til at beskrive eller skitsere ideer til brug i det videre arbejde.  

Der er en kort pause, mens diverse noteark blev udleveret.  

3. Pause 

Kaffe/te og kage. 

 

 

 

Lillebølle Kommune 

Den 3. januar 2017 

Kontaktperson: Dagmar 

Hasselhoff 

E-mail: 

DH@lillebøllekommune.dk 



4. Handlingsforslag:  

Efter pausen gennemgik Kommunalbestyrelsen diverse anmeldelser fra borgere i Lillebølle Kommune, som 

havde tilkendegivet utilfredshed med antallet og placeringen af autocampere i kommunen. Borgerne var især 

forarget over alt det skrald, som flød rundt omkring i kommunen. Enkelte borgere havde sågar nævnt, at de 

havde fundet ekskrementer på en af de lokale legepladser.  

Herefter blev der åbnet for debat og kommentarer, hvor de mest frugtbare og konstruktive idéer ville blive 

taget op.  

Følgende emner blev drøftet: 

 Hvilke områder var særlig udsat 

 Det årlige antal af turister i Lillebølle Kommune 

 Den digitale udvikling – især blev appen ”greenpark” nærmere diskuteret 

 En ny autocamperholdeplads  

 Outsource rengøring af områder, hvor autocampere har været placeret 

 Anvende de nye politikadetter som lokalbetjente 

Kommunalbestyrelsen var særligt åbne over for ideen om, at åbne en autocamperholdeplads i Lillebølle 

Kommune. Debatten herom startede med at være kommentarer til finansiering og opførelse af den nye 

autocamperholdeplads.  

Et mindretal i kommunalbestyrelsen spurgte kommunens juridiske rådgivere vedrørende, hvorvidt en ny 

autocamperholdeplads overhovedet ville være en reel og lovlig mulighed. De juridiske rådgivere ville 

undersøge forholdet, mens mødet fortsatte.  

Kommunalbestyrelsen gennemgik herefter placeringen og den eventuelle pris for autocamperholdepladsen. 

Der opstod stor uenighed i kommunalbestyrelsen, idet flere ønskede en pris på 500 kr. (markedsprisen), 

mens andre ønskede en fordelagtig pris på mellem 75 - 150 kr. Kommunalbestyrelsen var dog enige om, at 

den nye autocamperholdeplads skulle placeres omkring det naturskønne område ved Lillebølle Bakke.  

Ved mødet var der enighed om, at et væsentlig aspekt i etableringen af campingholdepladsen skal være, at 

der er tilstrækkelig fokus på at få generet en overskudsgivende forretning, da kommunens budget for 2016 

desværre ikke har vist sig at være tilstrækkelig, og hvor der ikke med udligningsreformen ses at være 

tilstrækkelige midler til dækning af de øgede udgifter til velfærden. Således skal det både sikres, at der ikke 

er tale om en underskudsgivende forretning, samtidig med, at der sikres indtægter til gavn for kommunens 

borgere.  

5. Eventuelt: 

Ved afslutningen af mødet udtalte kommunens juridiske rådgivere, at opførelsen og placeringen af en ny 

autocamperholdeplads i Lillebølle Kommune, i henhold til de bindende regler for kommunerne, kunne være 

problematisk. De juridiske rådgivere gjorde det i denne forbindelse også klart, at der er tale om en hårfin 

grænse, hvor nærværende møde ikke er det rette fora for en detaljeret drøftelse heraf.  

 

Mødet blev herefter hævet. 



 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Under henvisning til behageligt møde d.d., skal jeg hermed bekræfte, at jeg fremadrettet vil vare-

tage dine interesser over for Lillebølle Kommune i forbindelse med den kommende retssag relate-

ret til opførelsen og åbningen af autocamperholdepladsen primo maj 2018.  

 

Sagen behandles af Hans Peter Olufsen, e-mail: HPO@lawfirm.dk. Du er velkommen til at kontakt 

os direkte. Ved henvendelser om sagen, oplys da venligst sagens ref. nummer: 52069-HPO 

 

Sagens forløb: 

  

Lillebølle Skovcamping har drevet campingvirksomhed nær Lillebølle Bakke i over 40 år, hvoref-

ter Lillebølle Kommune primo maj 2018 opførte og åbnede en ny autocamperholdeplads i samme 

område.  

 

Det aftaltes, at jeg skulle undersøge følgende: 

 

1) Efter oplysning om, at Lillebølle Kommune tager betaling for at lade campister i camping-

vogne og autocampere holde på en ”autocamperholdeplads”, så ønskes det undersøgt om 

kommunen har hjemmel til dette – eller om den ved denne udøvelse, går ud over sin befø-

jelser efter kommunalretlige regler.  

 

2) Lillebølle Skovcampings muligheder for at forlange autocamperholdepladsen lukket. 

 

3) Lillebølle Kommunens erstatningsansvar. 

Autocamperholdepladsen nær Lillebølle Bakke 

 

HPO Partners A/S 

Lillebøllevej 11 

5725  Lillebølle 

 

  

Dato: Deres ref.: Vor ref.: Advokat: 

Lillebølle, den 7. juni 2019   52069-HPO /Hans Peter Olufsen (H) 

   Direkte telefon 70121416 

 

 

 



 

2. 

 

Vedr. afregning aftaltes det, at sagen afregnes efter timetakst kr. 2.000/t. + moms. Afregning sker 

løbende og efter foranstående undersøgelser er gennemført, første gang pr. den 1. august 2019. 

 

Jeg ser frem til et godt samarbejde. 

 

 

Med venlig hilsen 

Hans Peter Olufsen 
HPO@lawfirm.dk 

 

Hans Peter Olufsen 



 

3. 

Behandling af personoplysninger 

I forbindelse med varetagelsen af din sag, kan vi behandle både almindelige og føl-

somme personoplysninger om fysiske personer omfattet af sagsbehandlingen. Vi har 

samlet informationerne om vores behandling af personoplysninger i en persondatapo-

litik på vores hjemmeside.  
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