Konkurrencerådet stopper ulovlige krav om campingpas
31. maj 2017
Campingrådet har i strid med konkurrenceloven vedtaget, at campingpladserne skulle forlange,
at deres gæster foreviste eller købte et af Campingrådet udstedt campingpas. Næsten 90
procent af de danske campingpladser har været omfattet af de ulovlige vedtagelser.
Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

”Med over 11 millioner årlige overnatninger er camping en af de mest foretrukne
ferieformer i Danmark. Campingrådet har med sit krav om campingpas og sit krav
om, at passet skal koste en fast pris, begrænset konkurrencen mellem langt de
fleste campingpladser i Danmark. I sidste ende er det gået ud over de mange
campister.”
”Campingpladserne er individuelle erhvervsdrivende virksomheder, som ikke må
samordne priser og andre kommercielle konkurrenceparametre. Det er selv sagt
ingen undskyldning, at det sker i regi af den paraplyorganisation, hvor branchens
organisationer er medlemmer.”
”Desværre er det ikke den første sag af den karakter, vi ser i Danmark. Som
brancheorganisation er der god grund til at være ekstra opmærksom på
konkurrencereglerne, fordi organisationerne i sagens natur skaber nogle rum, hvor
konkurrenter mødes.”
Campingrådet, hvis medlemmer er 12 foreninger med relation til eller særlig interesse for
branchen, har overtrådt konkurrenceloven ved at vedtage at:



Campister, som ønsker at overnatte på en campingplads organiseret under Campingrådet skal
kunne forevise eller købe et CKE-campingpas udstedt af campingrådet.
CKE-campingpasset skal koste 110 kroner.
Konkurrencerådet påbyder på den baggrund blandt andet, at Campingrådet straks bringer de to
vedtagelser til ophør, og at DK-CAMP straks bringer sin deltagelse i vedtagelserne til ophør. DKCAMP er en frivillig kæde, hvor over halvdelen af campingpladserne i Danmark deltager.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sin behandling af sagen vurderet, at vedtagelsen om
alene at acceptere CKE-passet har til formål at udelukke udbydere af konkurrerende campingpas.
Samtidig har vedtagelsen om at sælge passet til ens priser haft til formål at begrænse
priskonkurrencen mellem campingpladserne. Begge dele kan i sidste ende have medført højere
priser til skade for forbrugerne.

