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Forpagtningsaftale 

Rødhus Klit Camping 

Mellem 
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Sankt Laurentii Vej 148  

9990 Skagen  

vsy@nst.dk 

som ejer og bortforpagter, 

og 

Navn 
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telefonnummer 

som forpagter 

indgås hermed forpagtningsaftale om Rødhus Klit Camping. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

./. 

§ 1 Forpagtningens omfang 

Rødhus Klit Camping er beliggende på adressen Rødhusmindevej 25, 9490 Pandrup. 

Areal og bygninger omfattet af forpagtningen er vist på vedlagt kortbilag. 

 

Hvis der i forpagtningsperioden skal afstås mindre arealer og anlæg til andet offentligt formål uden 

væsentlig betydning for campingpladsens drift, kan dette ske, uden at forpagteren i den anledning har krav 

på erstatning. 

Forpagter har ingen rådighed over de på arealet stående træer og buske, men skal drage omsorg for, at 

beplantningen ikke beskadiges. 

§ 2 

Forpagtningsperiode og opsigelse 

Forpagtningsperioden begynder den 1. april 2017 og udløber uden opsigelse den 31. december 2018. 

Aftalen kan forlænges én gang med 1 år. Senest den 1. juni 2018 optages forhandlinger mellem forpagter 

og bortforpagter om en eventuel forlængelse af aftalen i 1 år. Forhandlingerne skal være afsluttede senest 

den 1. august 2018. 

I forpagtningsperioden er aftalen, bortset fra misligholdelse, jf. § 7, uopsigelig fra bortforpagters side, 

medmindre de bortforpagtede bygninger forgår ved brand eller på anden måde ødelægges helt eller delvist 

eller i deres nuværende form ikke må benyttes til campingdrift eller til det formål, hvortil de er indrettet. I 

sådanne tilfælde er bortforpagter berettiget til at hæve forpagtningsaftalen uden varsel mod refusion af 

forud betalt forpagtningsafgift for tiden efter ophørstidspunktet. 

Forpagter har ikke krav på erstatning for driftstab eller andre indirekte tab i anledning af aftalens ophør.  

Bortforpagter holder ikke bygninger og anlæg forsikrede og kan derfor ikke garantere for, at disse vil blive 

repareret eller genopført efter brand eller anden ulykkelig hændelse. Forpagter henvises derfor til for egen 

regning at sikre sig ved tegning af forsikring mod driftstab mv. 

Forpagtningsaftalen kan i forpagtningsperioden opsiges af forpagter med 6 måneders varsel til ophør en 31. 

december. Hvis forpagter afgår ved døden, ophører aftalen til den 31. december, som først indtræder 3 

måneder efter dødsfaldet, medmindre aftalen er udløbet forinden. 

Forpagtningsaftalen omfatter kun forpagter personligt og kan hverken helt eller delvist overdrages til eller 

udnyttes af andre. 

I forbindelse med et eventuelt salg eller nyt udbud af forpagtningsaftale om campingpladsen skal forpagter 

udlevere alle relevante oplysninger om økonomi og drift til brug for bortforpagters salgs- eller 

udbudsmateriale. 

I forpagtningsaftalens sidste år skal forpagteren acceptere mulige efterfølgende aktørers tilstedeværelse på 

pladsen af hensyn til besigtigelse og tilrettelæggelse af pladsens fortsatte drift og/eller salg. 



 

 

./. 

§ 3 

Forpagtningsafgiften 

Forpagtningsafgiften beregnes i forhold til bruttoomsætningen på og fra det lejede. 

Forpagtningsafgiften betales som en årlig minimumsafgift på 200.000 kr. der erlægges forud med 75.000 kr. 

den 1. juli, 75.000 kr. den 1. august og 50.000 kr. den 1. september. Derudover betales en tillægsafgift, som 

udgøres af den beregnede afgift med fradrag af den indbetalte minimumsafgift. 

 

Forpagtningsafgiften for forpagtningsåret, der følger kalenderåret, udgør følgende: 

 _____ % af bruttoomsætningen ved overnatning og dagophold, hytteudlejning, eltilslutningsafgift, 

vaskemaskiner, vinteropbevaring af campingvogne o. lign.  

50 % af avancen på campingpas, e-pas og ID-numre. 

3,5 % af bruttoomsætningen ved kiosk-/butikssalg. Såfremt der kan dokumenteres et salg af frimærker fra 

kiosken, kan dette salg fratrækkes før den endelige beregning af bruttoomsætningen. 

Ved bruttoomsætning forstås enhver omsætning, der finder sted på eller fra det lejede areal og de derpå 

anbragte bygninger og indretninger alene med fradrag af den for virksomheden beregnede udgående 

moms. Der er således ikke fradragsret for ikke afløftbare olie- og elafgifter m.v. 

Forpagter må ikke uden bortforpagters skriftlige og forudgående tilladelse drive nogen anden form for 

virksomhed på eller fra pladsen 

Den samlede afgift i henhold til foranstående beregnes bagud for det enkelte forpagtningsår. 

Af hensyn til kontrollen med bruttoomsætningens størrelse skal forpagter anvende en hensigtsmæssig 

kassefunktion, jf. vedlagte retningslinjer herfor samt anlægge og føre regnskab for virksomheden efter de 

regler, der anvises af bortforpagter. Forpagter skal senest den 5. i hver måned aflevere en underskrevet 

månedsrapport over omsætningen i den forudgående måned.  

Senest den 1. november hvert år skal der tilsendes bortforpagter en slutrapport med beregning af 

tillægsafgiften. Denne slutrapport skal være underskrevet af såvel forpagter som af dennes revisor, der skal 

være statsautoriseret eller registreret, og som ved sin påtegning af rapporten skal attestere dennes 

rigtighed efter stedfunden revision. 

Den herefter beregnede afgift med fradrag af den indbetalte minimumsafgift, kaldet tillægsafgiften, skal 

være betalt senest hvert år den 1. december for det netop udløbne forpagtningsår, første gang den 1. 

december 2017 og sidste gang den 1. december 2018. 

Senest hvert års 1. juli, første gang 1. juli 2018 og sidste gang 1. juli 2019, skal der tilstilles bortforpagter en 

kopi af et af såvel forpagter som dennes revisor underskrevet skatte- eller driftsregnskab for det 

foregående år. 

Senest 1. april skal kopi af forpagters indberetning om overnatningstal for det foregående år til Danmarks 

Statistik tilstilles bortforpagter. 



 

 

Såfremt den samlede afgift antages væsentligt at ville overstige minimumsafgiften, kan bortforpagter i 

øvrigt med 14 dages varsel kræve indbetalt acontobeløb på tillægsafgiften. 

Såvel minimumsafgiften som tillægsafgiften skal indbetales på det af bortforpagter anviste sted. 

Udover forpagtningsafgiften betaler forpagter samtlige de på det forpagtede areal og bygninger hvilende 

afgifter og bidrag. Såfremt disse betales af bortforpagter via ejendomsskatten opkræves de særskilt hos 

forpagter en gang årligt. De egentlige ejendomsskatter betales dog af bortforpagter. 

 

§ 4 

Vedligeholdelse mv. 

Ved forpagtningens begyndelse og afslutning foretages fælles besigtigelse af alle bygninger og anlæg og 

deres tilstand beskrives, eventuelt af en bygningskyndig. Forpagter overtager herefter bygninger og anlæg i 

den stand, hvori de forefindes ved forpagtningsforholdets start til almindelig vedligeholdelse. 

 

Følgende påhviler forpagter: 

1. Fuldstændig renholdelse af campingpladsen samt indvendig vedligeholdelse og renholdelse af 

samtlige de under forpagtningen hørende bygninger med fast inventar, installationer og anlæg af 

enhver art, herunder oliefyr, ventilations- og køleanlæg, møntvaskemaskiner og lignende. 

Vedligeholdelsespligten omfatter også reparation af skader forårsaget ved uheld, hærværk og 

lignende, så vel på bygningernes ydre, som på inventar, herunder møbler, sanitet mv. 

2. Slåning af græsarealer, renholdelse af pladsen og oprydning mv. Der må ikke anvendes pesticider 

eller gødning i forbindelse med driften. 

3. Tømning af kloakanlæggets samletank og tilse og vedligeholde alle pumper i tilknytning til 

kloaksystemet 

4. Almindelig vedligeholdelse af kloak, kloakafløb, pumpebrønde og nedsivningsanlæg 

5. Vedligeholdelse af vandledninger i bygninger fra bygningernes ydre stophane 

6. Opstilling af det nødvendige antal affaldscontainere og sørge for og bekoste tømning af disse efter 

de herom gældende regulativer. 

7. Betaling for elforbrug, herunder faste afgifter og ikke-afløftbare energiafgifter 

8. Betaling for vandforbrug, herunder faste afgifter og skatter 

9. Betaling for olie- og gasforbrug, herunder ikke-afløftbare energiafgifter 

10. Betaling for vandafledningsafgift og andre afgifter på spildevand 

11. Genanskaffelse af løst inventer til brug i opholdsrum, køkken, baderum, hytter mv., fx hårde 

hvidevarer, hynder, køkkengrej, bestik og badepoletter 

12. Bygningerne skal, i det omfang de kan opvarmes, holdes opvarmede, så frost og fugtskader ikke 

opstår 

13. Der må ikke, uden forudgående skriftlig godkendelse fra bortforpagter, etableres nyanlæg eller 

forandringer af nogen art i de bestående bygninger, indretninger, anlæg eller ændring af 

campingpladsens terræn 



 

 

14. På bygninger og arealer må ikke opstilles reklamer af nogen art ud over de af bortforpagter 

godkendte 

15. Opsætning og vedligeholdelse af lovbestemt brandslukningsmateriel og andet nødudstyr 

Forpagters vedligeholdelsespligt indebærer løbende at sikre, at alt omfattet af denne pligt holdes i 

forsvarlig og lovlig stand. Udgifter til egentlige fornyelsesarbejder, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse 

på områder omfattet af forpagters vedligeholdelsespligt, afholdes af forpagter. 

Det af forpagtningen omfattede inventar er specificeret på vedlagte fortegnelse, som gennemgås og 

underskrives af begge parter ved forpagtningsaftalens ikrafttræden. Inventaret skal af forpagter efter 

behov udskiftes med tilsvarende nyt inventar, således at det ved aftalens ophør kan afleveres i samme 

stand som ved overtagelsen. 

 

Følgende påhviler bortforpagter: 

1. Den fuldstændige udvendige vedligeholdelse af bygninger, inklusive vinduer og yderdøre, men 

eksklusive skader forårsaget ved hærværk og lignende 

2. Vedligeholdelse af campingpladsens terræn, legeplads, veje, stier og hegn 

3. Beskæring af træer og buske 

4. Egentlige fornyelsesarbejder i det omfang det vil være muligt at opnå bevillingsmæssig dækning for 

de dermed forbundne afgifter 

5. Betaling af egentlige ejendomsskatter 

Pladsens telefon- og internetinstallationer og tilhørende numre tilhører bortforpagter. Forpagter afholder 

alle udgifter, såvel faste afgifter som udgifter ved forbrug og udgifter som skyldes hærværk og lignende.  

Der må ikke uden bortforpagters skriftlige og forudgående tilladelse etableres udvendig belysning.  

Forpagter skal inden indkøb af materialer, igangsættelse af arbejder mv. indhente bortforpagters 

godkendelse, hvis de hermed forbundne udgifter ønskes afholdt af bortforpagter. Forpagter må dog 

hverken iværksætte større renoveringer eller nybyggeri uden bortforpagters forudgående godkendelse. 

Der afholdes hvert år to bygningssyn, nemlig et før og et efter henholdsvis sæsonstart og sæsonafslutning. 

Konstaterede mangler skal afhjælpes inden en ved hvert syn aftalt frist og senest inden næste års 

sæsonstart. Mangler, der kan medføre følgeskader, skal udbedres omgående. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

./. 

§ 5 

Drift 

Campingpladsens drives på forpagters ansvar og under bortforpagters tilsyn. 

Campingpladsen skal være åben i perioden fra lørdag før Palmesøndag til 15. september, begge dage 

inklusive. Campingpladsen er trestjernet jf. Campingrådets kravsspecifikationer. Det tilstræbes at denne 

status opretholdes og forpagter forventes at bidrage hertil. For pladser med tre stjerner gælder blandt 

andet retningslinjer for tilsyn med pladsen, der henvises til Campingrådets hjemmeside for fuldstændig 

beskrivelse. 

Hvis forpagter ønsker at holde åbent udover dette tidsrum eller at bebo boligen hele året, kræves 

bortforpagters forudgående og skriftlige tilladelse, som kan gøres betinget af en tilføjelse til aftalen.  

Forpagteren skal drive campingpladsen på en i enhver henseende respektabel måde, og er forpligtet til at 

acceptere bortforpagters bestemmelser om driftsform, herunder om opretholdelse af ro og orden. 

I 2017 fastsættes campingafgiften til samme niveau som i 2016. Eventuel ændring af afgifter for 

efterfølgende forpagtningsår skal godkendes af bortforpagter. 

Forpagter skal overholde alle offentlige forskrifter for drift af campingpladser. Det påhviler herunder 

forpagter at indhente en udlejningstilladelse fra kommunen. Om virksomhedens drift henvises i øvrigt til 

Instruks til forpagter. Ændringer i driften, der ikke er i overensstemmelse med instrukserne, skal godkendes 

af bortforpagter. 

Medarbejdere ansat hos forpagter skal have gyldig arbejdstilladelse i Danmark og en ansættelseskontrakt, 

som sikrer, at ansatte hos forpagter, som medvirker til at opfylde kontrakten, har løn, herunder særlige 

ydelser, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af 

samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område 

mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. 

Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.  

Forpagter har bevisbyrden for, at forpligtelserne i henhold til denne bestemmelse er overholdt, og 

bortforpagter kan til enhver tid kræve at modtage dokumentation herfor. Dokumentation skal være 

bortforpagter i hænde senest 5 arbejdsdage efter afsendelsen af et påkrav herom. Gentagne eller grove 

overtrædelser af denne bestemmelse betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 

Ansættelsespapirer skal være underskrevet af begge parter, før den ansatte påbegynder arbejdet og skal 

være tilgængelige for bortforpagters kontrol på ethvert tidspunkt. 

Forpagterens drift af campingpladsen skal ske i overensstemmelse med og ved overholdelse af de til enhver 

tid gældende lovkrav, herunder nationale og/eller internationale standarder. 

Det påhviler forpagter at forestå markedsføring af pladsen. Udgifter til markedsføring, fx via annoncering 

og hjemmeside, betales af forpagter. Al markedsføring af campingpladsen skal ske efter aftale med 

bortforpagter.  

Forpagteren skal markedsføre pladsen under navnet Rødhus Klit Camping. Navnet tilhører bortforpagter, 

og forpagter har ikke ret til at disponere over navnet til andre formål heller ikke efter aftalens ophør. 



 

 

§ 6 

Ansvar for skader 

Bortforpagter har ikke ansvar for skader uanset af hvilken art, der opstår på personer og ting, der befinder 

sig på eller i det af aftalen omfattede areal og bygninger. 

Udgifter til udbedring af skader opstået ved hærværk eller lignende på det af aftalen omfattede areal, 

bygninger, anlæg, installationer, hegn mv. afholdes af forpagter. 

Udbedring af skader på klitarealer forårsaget af gæsters gravning, udlægning af fliser, opstilling af 

konstruktioner til hindring af sandskred mv. foretages af bortforpagter for forpagters regning. 

Forpagter skal opretholde en ansvarsforsikring på mindst 9.000.000 kr., heraf 3.500.000 kr. for tingskader, i 

hele forpagtningsperioden. Bortforpagter kan på et hvilket som helst tidspunkt forlange dokumentation 

herfor.  

§ 7 

Misligholdelse 

Fra bortforpagters side kan forpagtningsaftalen uanset den i § 2 aftalte uopsigelighed ophæves med 1 

måneds varsel til den 1. i en måned i følgende tilfælde: 

1. hvis forpagtningsafgifter eller andre forpagteren påhvilende afgifter trods påkrav ikke er betalt 

senest 14 dage efter forfaldsdato, 

2. hvis det forpagtede benyttes til anden brug end aftalt, eller hvis det forpagtede ikke vedligeholdes 

på tilfredsstillende vis og forpagter trods påkrav ikke bringer det utilladte til ophør, 

3. hvis forpagter uden bortforpagters godkendelse overlader brugen af det forpagtede til andre, 

4. hvis forpagter trods påkrav ikke rettidigt indsender overnatningstal for det foregående år til 

Danmarks Statistik som nævnt i § 3, 

5. hvis forpagter ikke inden den fastsatte frist har gennemført de vedligeholdelsesarbejder, der 

påpeges ved de årlige bygningssyn, 

6. hvis forpagter gør sig skyldig i grov eller gentagen tilsidesættelse af de betingelser, der er fastsat for 

driften, eller 

7. hvis forpagter ikke opnår eller mister en eller flere af de tilladelser, der er nødvendige for at holde 

virksomheden åben. 

Hvis aftalen ophæves på grund af misligholdelse, er forpagter forpligtet til at refundere bortforpagter 

samtlige udgifter forbundet med ophøret i utide, og holde bortforpagter skadesløs for ethvert tab i den 

forbindelse. 

§ 8 

Forpagtningsforholdets ophør 

Ved forpagtningsforholdets ophør afholder bortforpagter et afleveringssyn, og forpagter skal ved 

fratrædelse afhjælpe samtlige de mangler, der konstateres på såvel bygninger og anlæg som de tilhørende 

arealer inden en af bortforpagter fastsat frist. 



 

 

Er manglerne ikke udbedrede ved fristens udløb foretages udbedringen ved bortforpagters foranstaltning 

for forpagters regning. Udbedringsomkostningerne kan modregnes i forpagters sikkerhedsstillelse, jf. § 9. 

Forpagter har ikke ved sin udtrædelse af aftalen, uanset på hvilken måde det sker, krav på noget beløb for 

goodwill, hverken af bortforpagter eller sin eventuelle efterfølger. 

§ 9 

Sikkerhedsstillelse 

Til sikkerhed for aftalens opfyldelse i alle dens ord og punkter stiller forpagter en af bortforpagter godkendt 

sikkerhed ved anfordringsgaranti i pengeinstitut på 200.000 kr. Sikkerheden skal være stillet ved aftalens 

underskrivelse og skal være gældende i indtil 6 måneder efter aftalens ophør. 

§ 10 

Kontaktoplysninger og underskrifter 

Alle henvendelser til bortforpagter skal ske til Naturstyrelsen Vendsyssel, Sankt Laurentii Vej 148, 9990 

Skagen, vsy@nst.dk . tlf: 7254 3980. 

 

Skagen, den  /   2017                       , den   /   2017 

Bortforpagter:     Forpagter: 

  

-------------------------------    -------------------------------- 

 

Bilag 

Kortbilag  

Retningslinjer for hensigtsmæssig kassefunktion  

Inventarliste (inventargennemgang foretages og liste udarbejdes i fællesskab inden kontraktindgåelse) 

Instruks for forpagter 





Retningslinier for en hensigtsmæssig kassefunktion 

 

 

til 

 

Forpagteren af Rødhus Klit Camping 

Bilag til forpagtningskontrakten 

 

 

 

Forpagterne bør anvende et salgsregistreringssystem, f.eks. et kasseapparat, der 

registrerer al omsætning på campingpladsen fordelt på de ydelser, hvoraf der skal svares 

afgift. Hvis salgsregistreringssystemet ikke har en revisionsrulle, skal det have elektronisk 

journal. 

 

Kasseapparatet skal kunne udskrive en Z-nøgleudskrift eller tilsvarende udskrift, dvs. en 

fortsat nummereret bon med angivelse af registreret omsætning siden sidste udskrift. Ved 

opgørelse af kassebeholdningen afstemmes den registrerede omsætning ifølge Z-

nøgleudskriftet med den optalte kassebeholdning minus beholdning ved dagens 

begyndelse. Ved bogføring af den daglige omsætning anvendes Z-nøgleudskriftet som 

dokumentation. 

 

Det forudsættes at nøglen eller adgangskoden, som anvendes ved udskrivning af Z-

nøgleudskriftet, kun er tilgængelig for forpagter og dennes stedfortræder. 

 

Omsætningen bogføres dagligt på baggrund af Z-nøgleudskriftet, der kan anvendes som 

bilag. Z-nøgleudskrift skal opbevares let tilgængeligt og må først makuleres efter 5 år. 

Bortforpagter kontrollerer mindst 1 gang i sæsonen om kassefunktionen fungerer som 

beskrevet og konstaterer, om Z-nøgleudskrifterne findes for en af bortforpagter ønsket 

periode. 

 

De endelige retningslinier vil blive fastsat i samråd med forpagter og dennes revisor.   

 

 

 

Skagen, den 24. februar 2017 



 

 

INSTRUKS 

 

for 

Forpagteren af Rødhus Klit Camping 

Bilag til forpagtningskontrakt 

 

 

1. 

Campingpladsen skal holde åben i perioden fra lørdag før Palmesøndag til og med 15. september 

begge dage inklusive. 

 

Bommen skal være åben for ind-/udkørsel i tiden fra kl. 7.00 – 23.00. I tidsrummet 23.00 – 07.00 er 

bilkørsel ikke tilladt på pladsen, og bommen skal holdes lukket. 

 

Information og butik skal være åben dagligt i hele sæsonen. I perioden fra 20. juni til 20. august 

(begge dage inkl.) skal information og butik være åben fra 7.00 – 19.00, bortset fra maksimalt 2 ti-

mers middagslukning. Sent indkomne gæster skal dog lukkes ind frem til kl. 23.00. 

 

I for- og eftersæsonen skal butikken være åben mindst 2 timer hver formiddag og 2 timer hver ef-

termiddag. Naturstyrelsen er berettiget til at fastsætte de daglige åbnings- og lukketider, såfremt 

det skønnes fornødent. 

 

I åbningstiden skal forpagteren eller dennes stedfortræder personligt være til stede for at forestå 

pladsens drift, og forpagter skal bo og overnatte i boligen på campingpladsen. 

 

Uden for sæsonen holdes pladsen kun åben for vinteropbevaring af campingvogne jf. pkt. 10. 

 

 

2. 

Det skal påses at: 

• gæsterne straks ved ankomsten afleverer eller får udstedt gyldigt lejrpas, og at ingen har ad-

gang til pladsen uden lejrpas eller gæstebillet 

• campingpladsens belægning holdes indenfor de af myndighederne fastsatte rammer 

• der ikke gives adgang for uregistrerede campingvogne, dvs. at campingvogne enten skal ind-

registreret efter færdselsloven eller forsynet med et af Campingrådet fremstillet ID-nr. 

• mindst halvdelen af campingpladsen reserveres for camping af ikke over 4 ugers varighed 

• Campingreglementets bestemmelser vedr. brandværnsforanstaltninger iagttages. 

 

 

3. 

Der skal føres tilsyn med, at der hersker ro og orden på pladsen. Gæster, der ikke holder sig reg-

lementet efterretteligt, bortvises af forpagter. 

 

 



./. 

4. 

Forpagter og dennes medhjælpere skal udvise en venlig og imødekommende optræden overfor 

gæsterne og vise dem tilrette. 

 

 

5. 

Renholdelse af pladsen og oprydning m.v. påhviler forpagter. Pladsen skal stedse holdes ryddelig 

og præsentabel. Skilte må kun opsættes efter aftale med Naturstyrelsen. 

 

 

6. 

Toiletter og vaskerum skal i pladsens åbningsperiode rengøres efter behov, dog mindst én gang 

om dagen. Tømning af affaldscontainere skal ske tilstrækkeligt hyppigt til, at sundhedsmæssige 

ulemper eller gener i øvrigt undgås. 

 

 

7. 

I det omfang udvendige reparationer af pladsens bygninger, som efter kontraktens bestemmelser 

påhviler ejer, er nødvendige, skal indberetning herom snarest muligt ske til Naturstyrelsen. 

 

 

8 

Forpagteren sørger for indkassering af afgifter for overnatning, dagophold, eltilslutning m.v. Ved 

enhver indkassering skal der udstedes kvittering ved et af SKAT godkendt salgsregistreringssy-

stem jf. vedlagte retningslinjer for en hensigtsmæssig kassefunktion. Campingpas og ID-numre af-

regnes på grundlag af forpagterens afregning med Campingrådet. 

 

 

9. 

Naturstyrelsens anvisninger med hensyn til campingpladsens drift skal i enhver henseende efter-

kommes af forpagter og dennes medhjælpere. 

 

 

10. 

Campingvogne må tidligst anbringes på pladsen den sidste weekend før pladsens åbning og skal 

være fjernet fra pladsen senest 1. oktober. Såfremt der endnu efter 1. oktober henstår camping-

vogne på pladsen, skal forpagter foranledige sådanne vogne fjernet. 

Campingvogne, der ønskes vinteropbevaret skal anbringes i henhold til gældende tilladelse.  

 

 

11. 

Der må ikke i vinterperioden opmagasineres nogen form for campinggrej eller lign. på pladsen eller 

dens omgivelser. 

 

 

 

 

 



12. 

Forpagter er pligtig at føre den af Danmarks Statistik krævede statistik vedrørende antal overnat-

ninger. Han er ligeledes pligtig at levere Naturstyrelsen eller offentlige myndigheder alle ønskede 

oplysninger. 

 

 

 

13. 

Boligen er til forpagters rådighed som bolig for forpagter og dennes husstand indenfor den periode 

hvor campingpladsen er åben. Forpagter skal fraflytte boligen senest 15. oktober efter at have 

klargjort pladsen, bygningerne og samtlige installationer til vinteren, herunder draget omsorg for, at 

alle vandfyldte installationer er tømte og stophaner lukket. 

 

 

 

 

Skagen, den 24. februar 2017 


