På www.stellplatz-danmark.dk og i DACF app kan optages alle pladser, der er indrettet til
parkering af autocampere i kortere eller længere tid, og efter følgende kriterier:





Der må ikke stilles krav om medlemskab af en forening eller besiddelse af specielle
adgangskort eller lignende.
Der skal ved skiltning eller på anden måde forklares vilkårene for ophold med
autocamper.
Såfremt der tilbydes afgrænsede pladser pr. enhed, skal disse have en størrelse, så de
kan rumme en autocamper.
Steder der alene tilbyder faciliteter til tømning og påfyldning af autocamperens vand-,
spildevand- og el-system kan ligeledes optages.

-Alle pladser, etableret som følge af offentlig beslutning af stat, kommune m.v. kan optages, så
snart de er nævnt i et offentliggjort referat.
-Alle pladser, der er skiltet med M32, M47 som anført i Bekendtgørelse om Vejafmærkning,
kan optages uden videre.
-Alle havnepladser, der er omtalt i ”Havnelodser” i papir- eller hjemmesideudgave, der angiver,
at autocampere modtages, kan optages uden videre.
-Alle pladser, der ikke er skiltet, eller hvor skiltet står på privat grund kan optages efter ejerens
skriftlige samtykke.
-Alle pladser, der er omtalt på ejerens egen hjemmeside, kan optages efter ejerens skriftlige
samtykke.
Oplysninger om nye pladser eller ændring af eksisterende kan indsendes af ejeren eller af
publikum. Såfremt oplysninger indsendes af publikum, skal der medsendes fotodokumentation,
der viser, at optagelse i listen er i orden i forhold til ovenstående.
Det er pladsejerens ansvar at opdateringer, såsom ændring i faciliter og priser, bliver
indberettet til plads@dacf.dk
Der kræves ingen særlig form for indberetning, men det hilses velkomment, om den særligt
udarbejdede formular anvendes, så der sikres så mange oplysninger i henhold til ovenstående
som muligt. Eventuelt anvendes en særlig mailadresse.
Optagelsen inddeles i kategorier efter pladstyper og tilbudte faciliteter, så brugerne har bedre
mulighed for at finde en plads, der passer til deres ønsker. Der gøres ikke forskel på pladserne
i forhold til kategori, faciliteter, priser, eller lignende. Listerne er alene beregnet på at stille
information til rådighed, så brugerne kan vælge efter behov.
Campingpladser uden stellplatzer, eller hvis de forlanger CKE kort betaler den aktuelle
annoncepris.
Campingpladser med stellplatzer til reduceret pris, der ikke forlanger CKE kort optages gratis.

