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Udlejningstilladelse  
Erstatter tilladelse af 12. december 2019 
 
Lovliggørelse -  godkendelse af øget antal campingenheder  
 
Sagsnr.: 2019-2360 
Ejendommen: Bøsørevej 16 
Ejendomsnr.: 202195 
Matr. nr.: 1-, Bøsøre By, Hesselager 
Ejer: BØSØRE STRAND FERIEPARK ApS 
 
I har den 13-11-2019 fremsendt henvendelse for lovliggørelse af et øget 
antal campingenheder. 
 
Svendborg Kommune meddeler hermed udlejningstilladelse til at benytte 
arealet udlagt til campingplads jf. lokalplan 130_56, til i alt 486 enheder, 
på Bøsøre Strand Feriepark, Bøsørevej 16. Arealet er landzone. 
 
Udlejningstilladelsen der er personlig, er udstedet til Helle Ålkjær 
Skifter og kan ikke overdrages. 
 
Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.Svendborg.dk i 
perioden 09.01 2020 - 06.02 2020. 
 
Lovgrundlag 
Tilladelsen meddeles efter campingreglementets  
§2 og bek. nr. 319 af 28/03/2019 
 
Udlejningstilladelsen på Bøsøre Strand Feriepark omfatter herefter følgende 
benyttelse af campingpladsen: 
 
Kapacitet:   486 enheder 
Hytter til udlejning:   27 enheder 
Vinteropbevaring af vogne:  52 enheder 
Vintercamping.  0 enheder 
Vogne til udlejning:  2 enheder 

Helle Ålkjær Skifter 
Bøsørevej 16 
Vormark  
5874  Hesselager 
 

Byg og BBR 
Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge  
 
Tlf. 62 23 33 33 
 
byg@svendborg.dk  
www.svendborg.dk/byggeri  

9. januar 2020 

Sagsnr. 2019-2360 
ESDH: 19/25007 
Afdeling: Byg og BBR 
Ref. JLV 

 
Åbningstider: 
mandag-tirsdag Kl. 10.00-14.00 
onsdag                  LUKKET 
torsdag Kl. 10.00-16.30 
fredag Kl. 10.00-14.00 
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Campingpladsen skal drives og benyttes i overensstemmelse med campingreglementets bestem-
melser.  
 
Vilkår for hytter og vogne til udlejning: 
 
Hytter må ikke have et bruttoareal, der overstiger 35 m2, 
Hytter der er omfattet af naturbeskyttelsesloven klitfredning og strandbeskyttelseslinje, kan dog max 
være 30 m2.(kræver dispensation fra kystdirektoratet) 
 
Gældende lokalplan 130_56, bestemmelser skal overholdes. 
 
Drift og indretning af campingpladsen skal ske efter gældende campingreglement og bek. nr. 319 af 
28/03/2019. 
 
Ved vinteropbevaring skal campingvognene m.v. placeres på en sådan måde, at de ikke kan benyt-
tes til dag- eller natophold. 
 
Kommunens tilladelse skal indhentes inden der må foretages udvidelse eller ændring i pladsens 
benyttelse 
 
Hidtidige tilladelser, der ikke berøres af ovenstående tilladelse med vilkår, videreføres på de hidti-
dige vilkår. Vedlagt tilladelse af 13.aug. 1997. 
 
 
Klagemulighed 
Kommunalbestyrelsens afgørelser i medfør af bekendtgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, 
jf. § 10 e i lov om sommerhuse og campering m.v. 
 
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 10.01.2019, påklages til Plankla-
genævnet, se vedlagte klagevejledning. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
 
Indkommer der klager, vil vi underrette dig herom umiddelbart efter klagefristens udløb. 
 
Kopi til: 
Beredskab Fyn, beredskabfyn@beredskabfyn.dk 
 
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
Venlig hilsen 
 
Jette Voss 
Byggesagsbehandler 
Tlf. 62233328 
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Klagevejledning 

Campingreglementet 
 
Afgørelser truffet i henhold til Campingreglementet, (bekendtgørelse bek. nr. 319 af 
28/03/2019.) kan påklages til Planklagenævnet, bekendtgørelsens § 18, stk. 1. 

 
Klageberettigede er 

1. Adressaten for afgørelsen 
2. Offentlige myndigheder 
3. Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen 

 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

 
Hvordan klager man 

 
Du opretter en klage via Klageportalen (indgang til Klageportalen findes på www.borger.dk og  
www.virk.dk). Når du søger på www.borger.dk eller www.virk.dk, skal du søge efter ”klageportal”. 
Inde i Klageportalen bliver du guidet igennem en række trin. En klage er indgivet, når den er til- 
gængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Fra 1. februar 2017 udgør klagegebyret 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 
organisationer. Gebyrerne er oplyst i 2016-niveau og pristalsreguleres så snart det er teknisk mu-
ligt. 

Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel 
til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales inden for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis geby- 
ret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen,   
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myn- 
digheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvor- 
vidt din anmodning kan imødekommes. 

 
 

Fritagelse fra krav om at bruge Klageportalen 
I særlige tilfælde kan en borger fritages for at klage via Klageportalen. De særlige forhold, som kan be- 
grunde en undtagelse, er f.eks. borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsned- 
sættelse samt demens. Ligeledes borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte 
borge- re, borgere med psykiske lidelser eller borgere med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejled-
ning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning. Der kan således fo-
religge særlige forhold for nogle borgere fra de nævnte grupper, der gør, at borgeren ikke kan anvende 
digital selvbetjening. 

 
Det er klagenævnet, som afgør, om en borger kan fritages. 

 
En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er der klaget rettidigt, må tilladel-
sen ikke udnyttes, medmindre klagenævnet bestemmer andet. 

 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgø- 
relsen er meddelt. 
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