Sønderborg Kommune
Erhverv & Affald
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Att.: Livi Trygstad

ltry@sonderborg.dk

Ansøgning om udlejningstilladelse efter
campingreglementet.
Miljøministeriets, bekendtgørelse nr. 319 af 28/03/2019
Skemavejledning
Skemaet punkter 1-5 udfyldes af ansøger.
Bemærk! Såvel ejer som forpagter af campingpladsen skal underskrive ansøgningen.
Skemaet skal vedlægges en plan/kort, der viser eksisterende og planlagte forhold på campingpladsen.
Ansøgningen sendes til Sønderborg kommune, Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.
Erhverv-affald@sonderborg.dk
Ønsker du yderligere vejledning, er du velkommen til at henvende dig til mig.

1. Ansøgningen vedrører:
Campingpladsens navn:___________________________________
Matr. nr., ejerlav og kommune

matr.nr.______/_______/__________/________________________________

Vejnavn og husnummer:___________________________________
Postnummer og by:_______________________________________ CVRnr:____________________________

2. Personlig tilladelse til:
Navn:___________________________________

E-mail:______________________________________

Vejnavn og husnummer:_________________________________
Postnummer og by:_____________________________ Tlf.:____________________ CVRnr:_______________

3. Ejendommens ejer:
Navn:______________________________________
Vejnavn og husnummer:______________________________
Postnummer og by:______________________________ Tlf.:_______________________________________

4. Ny udlejningstilladelse søges af:
(udfyldes kun ved ejer-/forpagterskift)
Navn:_______________________________________
Vejnavn og husnummer:___________________________________________
Postnummer og by:_______________________________ Tlf.:__________________ CVRnr:________________

5. Der søges om ændring af pladsens benyttelse, bekendtgørelsens kap. 3:
(Der vedlægges kortbilag, der viser eksisterende og fremtidige forhold)

Eksisterende forhold
(skal altid udfyldes)

__________

Fremtidige forhold
(eksisterende forhold + ansøgt
ændring/udvidelse)

ha

__________

a)

Areal

ha

b)

Campingenheder:

enheder __________

enheder __________

c)

Vintercamping:

enheder __________

enheder __________

d)

Vinteropbevaring
af vogne:

stk.

__________

stk.

__________

e)

Opstilling af hytter stk.

__________

stk.

__________

f)

Vogne til udlejning stk.

__________

stk.

__________

Evt. bemærkninger:

Underskrift
__________________, den ___________

__________________, den _____________

_________________________________
Ejers underskrift

___________________________________
Forpagters underskrift

Når ansøgningen er modtaget og alle evt. tilladelser, dispensationer m.v. foreligger, kan
udlejningstilladelsen forventes modtaget inden for 2 måneder.
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Udfyldes af kommunen:
6. Planlægningsmæssige forhold:
Er ejendommen omfattet
af lokalplan/byplanvedtægt?
Vil en tilladelse være i overensstemmelse
med kommunens planlægning?

ja_____

nr.______

ja_____

nej______

Kræver det ansøgte udarbejdelse af lokalplan? ja_____

nej______

Overholder hytterne bestemmelserne i
Bygningsreglementet for småhuse?

ja_____

nej____

nej______

Andre særlige forhold:

7. Tekniske forhold, (§14):
Er kravene til spildevandsplanen opfyldt
i forhold til ansøgningen?

ja_____

nej______

Er kravene til hygiejniske forhold opfyldt
i forhold til ansøgningen?

ja_____

nej______

Er kravene til brandsikkerhed opfyldt
i forhold til ansøgningen?

ja_____

nej______

Andre særlige forhold:
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