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INDLEDNING 

Denne guide, er skrevet til dig, som ønsker at afholde en aktivitet i den danske natur. 

Der er mange hensyn, der skal afvejes i forbindelse med at kunne give tilladelse til out-
door aktiviteter, og en tilladelse er derfor meget afhængig af hvad der søges om. Noget 
der kan lade sig gøre et sted, kan ikke lade sig gøre et andet sted. Derfor er det hen-
sigtsmæssigt meget tidligt i processen, at du drøfter aktivitetens placering og omfang i 
første omgang med ejeren og om nødvendigt dernæst kommunen. Hvis det er statsejet 
skovareal, så er det Naturstyrelsen, der er myndighed, og hvis fx. det er i et fredet områ-
det er det Fredningsnævnet der skal kontaktes.

Ansøgningsprocessen kan tage lang tid og involvere forskellige myndigheder, så også 
derfor kan det kun understreges, at skaffe sig et overblik over ansøgningskrav, mulighe-
der og begrænsninger så tidligt som muligt. 

Der er kun få aktiviteter man må udføre i naturen uden en tilladelse, disse gennemgås i 
afsnittet om ”hvor må man færdes uden tilladelse”. De fleste aktiviteter kræver en tilla-
delse, og tips til relevant information i din ansøgning gives i afsnittet ”Din ansøgning”.   

Denne guide inddeler de outdoor aktiviteter du kan søge om i tre emner med udgangs-
punkt i den lovgivning, der skal benyttes af kommunerne eller andre myndigheder, til at 
give tilladelse, men også i forhold til tidsaspektet – dvs. i hvor lang tid din aktivitet løber 
over. 

Guiden er en slags introduktion, og er derfor ikke udtømmende, men skal betragtes som 
en indføring til emnet ”Tilladelse og outdoor aktivitet”. I guiden gennemgås kortfattet 

 → Dags- og weekendaktiviteter

 → Aktiviteter med vogne og telte 

 → Permanente aktiviteter med eller uden bygninger 

Guiden indeholder eksempler på outdoor aktiviteter og den tilknyttede ansøgningspro-
ces. Endelig gives en oversigt over relevant lovgivning og relevante links i forbindelse 
med ansøgninger om outdoor aktiviteter. 
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HVOR MÅ MAN 
FÆRDES UDEN  
TILLADELSE? 
 
Det åbne land (landzonen), som omhandler ”naturen” uden for byerne i Danmark, er om-
fattet af et lovgivningskompleks, og de fleste outdoor aktiviteter kræver en eller flere til-
ladelser. Du og jeg – offentligheden - har dog adgang til naturen uden særskilt tilladelse 
under visse forudsætninger, som kortfattet gennemgås her. Adgangen omfatter ikke or-
ganiserede og kommercielle aktiviteter, som fx motionsløb. Her kræves der altid tilladelse 
fra ejeren, hvad end der er en privat, en virksomhed eller en offentlig myndighed.  

LANDBRUGSAREALER: Alle former for færdsel uden for veje og stier er forbudt. På veje 
og stier er færdsel til fods og cykling tilladt, men ejeren kan på ikke – anlagte veje (mid-
lertidige kørespor og lignende) samt ikke – befæstede stier (trampede fodstier) - forbyde 
dette med skilt. 

Anden færdsel: Ridning og motorkørsel er ikke tilladt på anlagte veje og befæstede stier 
og kan forbydes ved opslag på andre veje og stier, fx kørerspor og trampestier.  
 
DE OFFENTLIGE SKOVE: Færdsel til fods, cykling og (til dels) ridning er i princippet til-
ladt, mens motorkørsel i almindelighed er forbudt. Dog må man ofte køre i bil på lande-
veje som går igennem skove.

PRIVATE SKOVE: Færdsel uden for veje og stier er forbudt. I dagtimerne er det tilladt 
at færdes til fods ad stier og anlagte veje og at cykle ad anlagte veje og befæstede stier, 
men denne færdsel kan ejere af skove under 5 ha dog begrænse eller forbyde ved opsæt-
ning af skilt. Færdsel ad andre veje og stier er uden videre forbudt i skove både under og 
over 5 ha.  
 
UDYRKEDE AREALER: Udyrkede arealer er områder, hvor der ikke dyrkes en afgrøde 
som fx korn eller juletræer. Færdsel til fods og kortvarigt ophold er tilladt i dagtimerne, 
hvis arealet ikke er indhegnet. 

STRANDE OG KLITFREDEDE AREALER: Færdsel til fods og kortvarigt ophold er tilladt. 
Ridning og motorkørsel er kun tilladt på anlagte veje 

VANDLØB OG SØER AREALER: Sejlads med ikke motordrevne både er tilladt, hvis vand-
løbet og søen har flere bredejere. Nærmere oplysninger kan findes i Miljøstyrelsens Vej-
ledning om adgangsregler i naturen.
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DIN ANSØGNING

Uanset hvilken aktivitet du vil søge om, skal din ansøgning altid informere om:  

 Se på kommunens webkort 
Her er informationer om ejer og arealet

 Fuldmagt fra lodsejer

 Beskrivelse af din aktivitet 
Formål  
Målgruppe 
Tidsrum 
Hvad i naturen skal bruges 
Hvad opstilles eller anlægges,  
herunder størrelse og materialer

 Kort 
Vis hvilket område du/I benytter

 Deltagere 
Antal

 Afsender med kontaktinfo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODTAGER AF ANSØGNING

Alt efter hvilken outdoor aktivitet du søger om – midlertidig, tilbagevendende, perma-
nent, omhandlende vogn, telt eller en bygning – og i hvilken sammenhæng, dvs. det 
sted du ønsker at afholde din aktivitet i - skal du søge et eller flere steder. 

Du skal altid starte ansøgningsprocessen med at få en aftale med lodsejer, og derefter vil 

ANSØGNINGSFORLØB 
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det ofte være kommunen du ansøger hos eller søger vejledning mht. ansøgningskrav og 
muligheder. Du har også mulighed for at søge privat rådgivning, for at kunne bistå dig.  

Der er ingen skabelon for at søge om tilladelse til en aktivitet i naturen, men denne 
guide rummer en opstilling af forskellige forløb for flere typer aktiviteter, som kan give 
en indikation af, hvordan dit ansøgningsforløb kunne se ud.

TILLADELSE/ AKTIVITET SANKETURE

POP-UP  
FOOD 

TRUCKS  
I NATUREN

ÅRLIGT  
MOTIONSLØB

KAJAK-
UDLEJNING 
MED FAST 

BASE

Tilladelse hos lodsejer x x x x

Ansøgning til kommune x x x

Forhåndsmøde med kommune x x

Miljøscreening x x x

Beredskabsstyrelsen/Politiet x

Fødevarestyrelsen x x

Affaldshåndtering, toilet
faciliteter, sikkerhed til søs, mm. 

x x

Byggetilladelse (byggeri 
eller opsætning af telte) 

x x

Politisk behandling x

Overvej, om det giver mening at holde din aktivitet om foråret og/eller efteråret, så du ikke 
bidrager til at øge belastningen af naturen på tidspunkter, hvor der i forvejen er mange 
besøgende. Undersøg og tag hensyn til yngleperiode og andre naturmæssige hensyn.  

Ingen ansøgningsforløb er helt ens, dog er der nogle overordnede fikspunkter i proces-
sen, som er opgivet på nedenstående illustration, hvor et ansøgningsforløb er skitseret.

ANSØGNINGSFORLØB 
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Tilladelser eller  
afslag gives

Dokumentation for  
opfyldelse af krav

Planproces  
igangsættes

Politisk behandling og 
plangrundlag  

vedtages

Undersøg behov for at inddrage andre myndigheder, 
og hvilke tilladelser der skal indhentes.

Forhåndsdialogmøde

Ansøgning sendes til 
kommune

Aftale med lodsejer

Miljøscreening

Send ansøgning til k
ommunen:

 
Beskrivelse af koncept

 
Kort af området

 
Antal forventet gæster

 
 Kontaktinformation 

Søg accept hos lodsejeren, fx:

 Privat person eller virksomhed

 Kommunen Naturstyrelsen Kystdirektoratet 

Kommunen kan hjælpe 
med et overblik over hvil-

ke informationer der skal 
afklares og indhentes, 

hvilke ansøgninger akti-
viteten kræver, og om det 

er hensigtsmæssigt at ju-
stere din aktivitet, så den 

kan opnå en tilladelse.  
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1. DAGS- OG 
WEEKEND  
AKTIVITETER
 
 
 
 
 
 

DEFINITION OG EKSEMPLER

Dags- og weekendarrangementer i naturen er aktiviteter, der er midlertidige eller tilba-
gevendend på et konkret sted. Fx afholdelse af en motionsløb ved en sø, en fuldmåne-
meditation i en skov, eller afholdelse af en kommerciel overlevelsesweekend i en skov.                                   

                                                                                                  

RELEVANTE MYNDIGHEDER OG INTERESSENTER

 → Den eller de pågældende ejer(e), hvad enten det er en privat person,  
kommunen eller staten. 

 → Din kommune – fx byggetilladelse, landzonetilladelse 

 → Politiet – fx trafikhåndtering

 → Beredskabet – fx brandsikkerhed

 → Fødevarestyrelsen – bl.a. ved salg af fødevare 

RELEVANT LOVGIVNING: 

 → Planloven

 → Naturbeskyttelsesloven

 → Skovloven

 → Vej- og markfredsloven
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ANSØGNINGSEKSEMPEL: SKOVMEDITATION

Du ønsker kommercielt at afholde skovmeditationer i forskellige skove i lø-
bet af en sommer. Der kan maks. deltage 15 personer, og arrangementerne 
afholdes fra kl. 21-24 på fredage. I bruger ikke noget i naturen, og I forholder 
jer roligt og taler lavmælt, mens I er i skoven.  I efterlader kun jeres fodspor. 
Du angiver på kort, hvor I befinder jer under meditationerne, og hvilke ruter 
I benytter til og fra området. Du noterer afsenders kontaktinformation.  
 
Skovene ejes af både en privat person og af staten. Du sender derfor ansøg-
ninger til både en privat skovejer og til den lokale afdeling af naturstyrelsen. 
Begge ejere ønsker et møde med dig, hvor I kan drøfte din ansøgning. På 
møderne må du uddybe hvilken type af forretning du ønsker at drive i ejer-
nes skov, og hvad dit afkast forventes at være. Den private lodsejer giver sit 
samtykke til din engangsbegivenhed. Naturstyrelsen giver sit samtykke el-
ler guider til et andet areal. 

Du sender din ansøgning til kommunen eller anden myndighed, som for-
tæller, at der ikke er yderligere tilladelser, der skal indhentes. 

Se i øvrigt afsnit 2. om aktiviteter med vogne og telte, hvis dit dags- eller 
weekendarrangement indeholder opstilling af midlertidige opstillede tiltag.  

DAGS- OG WEEKEND AKTIVITETER
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2. AKTIVITETER 
MED VOGNE OG 
TELTE

DEFINITION OG EKSEMPLER 

Aktiviteter med vogne og telte er aktiviteter, der er midlertidige eller tilbagevendende, 
hvor vognen eller teltet kun er opstillet i en begrænset tidsperiode, og som kunne in-
volvere overnatning. Et eksempel kunne være en foodtruck, der står ved en søbred til et 
konkret arrangement, eller som står ved en søbred, alle weekender og hele året kl. 10-15. 
Det kunne også være en hestevogn eller et telt, der i sommerhalvåret natparkerer eller 
slås op på fem forskellige lokaliteter. Eller afholdelse af et bryllup i et skovtelt. 

RELEVANTE MYNDIGHEDER OG INTERESSENTER

 → Den eller de pågældende ejer(e), hvad enten det er en privat person, kommunen 
eller staten. 

 → Din kommune – fx byggetilladelse, landzonetilladelse, naturbeskyttelseslov

 → Politiet – fx trafikhåndtering

 → Beredskabet – fx brandsikkerhed

 → Fødevarestyrelsen – bl.a. ved salg af fødevare 

LOVGIVNING 

 → Planloven

 → Sommerhusloven

 → Campingreglementet

 → Naturbeskyttelsesloven

 → Beredskabsloven

 → Kommunale guidelines 



ABC Guide — Side 10

ANSØGNINGSEKSEMPEL: 
MOTIONSLØB VED SØ, OG OPSTILLING AF FOODTRUCKS  

Du ønsker på vegne af løbeklubben i byen at afholde et motionsløb i områ-
det ved byens sø, hvor der også skal holde fire foodtruck, og servicere gæ-
ster under arrangementet. Arrangementet afholdes den sidste lørdag i juni. 
Deltagerne er fra løbeklubber i Danmark og Sydsverige, samt fra den lokale 
by. Der vil deltage ca. 500 mennesker i motionsløbet, og der forventes ca. 
500 tilskuere og frivillige. Dvs. ca. 1000 deltagere. Aktiviteterne vil bestå af 
løbet om lørdagen. Du viser på kort, hvor i området løbet ønskes afholdt, 
hvor deltagerne må færdes, og hvor de fire food trucks opstilles.  
 
Det areal deltagerne skal færdes på ejes både af naturstyrelsen og kommu-
nen. Du tager derfor først kontakt til naturstyrelsen, som giver dig samtyk-
ke. Du sender derefter din ansøgning til kommunen, som indkalder dig til 
et møde, for at drøfte din ansøgning. Kommunen spørger ind til arrange-
mentet mht. strøm, vand, toiletter, samaritter, forsikring, og skiltning. Kom-
munen giver dig endeligt et overblik over, hvilke tilladelser du skal have 
indhentet, samt en tidsplan på ca. 6 måneder. Det kan bl.a. dreje sig om  

 → Godkendelse af skilteopsætning.

 → Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen.

 → Tilladelse fra politiet. 

 → Tilladelse fra beredskabsstyrelsen. Ansøgningen skal  
inkludere antal forventede deltagere i din aktivitet,  
en flugtvejs- og pladsfordelingsplan samt brand- og  
evakueringsinstruks, som kommunen hjælper dig med  
at udarbejde. 

 → Tilladelse til Foodtrucks fra Fødevarestyrelsen.  

Løbeklubben ønsker at motionsløbet bliver en årlig tilbagevendende begi-
venhed, og dette ønske videregiver du til Kommunen. Kommunen kan til-
byde en rammeaftale, som skal fornyes hvert 3. år, eller når forudsætninger 
i aftalen ønskes ændret. Rammeaftalen forholder sig dog kun til skilte, og 
dispensation for sø- og åbeskyttelseslinjen. Du skal hvert år søge tilladelse 
hos politiet, beredskabet og sørge for, at food trucken har de fornødne tilla-
delser fra fødevarestyrelsen. 

 

AKTIVITETER MED VOGNE OG TELTE
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ANSØGNINGSEKSEMPEL: CYKEL&TELT FERIE

Du ønsker at ernære dig ved turisme, og sælge luksus cykel&teltferier. Kon-
ceptet består i at du vil tilbyde uge-ture eller weekendture, med udvalgte 
cykelruter og med alternative teltovernatningspladser end de gængse. Du 
har i alt 6 telte, der måler 4 m og er ca. 2,5 m høje, og som hver kan rumme 
6 personer. Du vil tilbyde overnatningsmulighed fem forskellige steder – 
lejrpladser - i nærområdet, som turisterne kan benytte sig af på deres rute 
rundt i naturen fra april til november. Dvs. at der på hver lejrplads maksi-
malt overnatter 36 mennesker ad gangen. Ruterne føres kun på offentlige 
veje. På et kort viser du ruter og lejrpladser, og hvor teltene slås op for én 
nat ad gangen.  
 
De lokaliteter i naturen, der udvælges til seks lejrpladser, er alle i privat 
eje og du indhenter derfor aftaler med seks forskellige lodsejere. Derefter 
sender du en ansøgning med din beskrivelse af konceptet, fuldmagt fra 
lodsejere og kortbilag til kommunen. Kommunen indkalder dig til et møde, 
hvor de spørger ind til konceptet. Du fortæller, at konceptet rummer telt, 
senge, køkkengrej og toilet, som du opstiller for dine kunder, så cykelturen 
er nem for dem. Kommunen fortæller, at den ene lokalitet er en beskyttet 
eng, så det sted må ikke anvendes til en tilbagevendende eller kommerciel 
teltplads og aftenlivet med lejrbål. Kommunen fortæller, at du kan benytte 
dig af begrebet bondegårdscamping, hvor dine kunder må opstille op til tre 
telte uden en zonetilladelse på en landbrugsejendom. Det er også muligt, 
at opstille telte på en primitiv teltplads med lejlighedsvis opsatte telte mod 
et mindre vederlag – men der må ikke være en erhvervsmæssig forretning. 
På baggrund af disse udmeldinger, retter du dit koncept til. I stedet for at 
benytte arealer på landbrugsejendomme, får du en aftale med fire forskel-
lige campingpladser, der ligger naturskønt og har arealer til telte, der ligger 
for sig selv på campingpladsen. I et samarbejde med de fire campingplad-
ser, arbejder du videre med dit koncept. 

AKTIVITETER MED VOGNE OG TELTE
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3. PERMANENTE 
AKTIVITETER  
MED OG UDEN 
BYGNINGER

DEFINITION OG EKSEMPLER 

Helårsaktiviteter er permanente aktiviteter i naturen og inkluderer ofte en eller anden 
form for anlæg, som forbliver på en konkret lokalitet, og som giver adgang til bestemte 
aktiviteter hele året. Det kunne være en ny trampesti eller mountainbikerute. Hvis an-
lægget er en bygning, kunne der være tale om et stort skilt, et fugletårn, glampingtelte 
eller hytter. 

RELEVANTE MYNDIGHEDER OG INTERESSENTER

 → Den eller de pågældende ejer(e), hvad enten det er en privat person, kommunen 
eller staten. 

 → Din kommune fx byggetilladelse, landzonetilladelse, naturbeskyttelseslov

 → Bolig- og planstyrelsen fx udlejningstilladelse efter sommerhusloven

 → Beredskabet – fx brandsikkerhed 
 
Lovgivning 

 → Planloven

 → Naturbeskyttelsesloven

 → Sommerhusloven

 → Campingreglementet

 → Skovloven
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ANSØGNINGSEKSEMPEL: GLAMPINGFERIE 

Du ejer en landbrugsejendom i et naturskønt område, og ejer desuden et 
stykke skov på 7 ha. Du ønsker at ernære dig ved turisme i form af glam-
pingferier, som en biindtægt. Du ønsker at opføre fire glampinghytter i 
skovbrynet af din skov, som ligger ca. 500 m fra dine bygninger, og hvor der 
er udsigt over marker og glimt til havet. Hytterne er hver på ca. 20 m2 og op-
føres i træ og med tagpap. De skal kun udlejes fra april til oktober, og flyttes 
ikke om vinteren. I tilknytning til hytterne ønsker du at opføre et muldtoilet 
med bredde og længde på 1,5 m og højde på 2 m. Vand vil du fragte i be-
holdere med 1000 liter til hytterne, så der er vandforsyning på stedet. Strøm 
ønsker du at tilbyde via fire små solcellepaneler med målene 1 m * 1 m, som 
skal opstilles på hvert tag. Du udfærdiger et kort med placering af hytter, 
vandforsyning og muldtoilet, og hvilken rute gæster benytter til hytterne. 

Da du ejer området hvor glampinghytterne skal opstilles, sender du din an-
søgning til kommunen. Kommunen indkalder dig til et møde, hvor I drøfter 
dit koncept. Området er udpeget i kommuneplanen som et turismeom-
råde, og er omfattet af de turistpolitiske overvejelser*. Derudover står der i 
kommuneplanrammen for området, at der må lokalplanlægges for et hotel 
med en landzonelokalplan. Dvs. at dit koncept kræver, at du opretter et ho-
tel, og at du får udarbejdet en lokalplan. Kommunen redegør for hvilke in-
formationer der skal indhentes til dette arbejde, og hvilke øvrige tilladelser, 
der skal indhentes, samt en foreløbig tidsplan på ca. 16 måneder. Det kunne 
fx dreje sig om 

 → Politisk behandling

 → Lokalplan

 → Miljøvurdering, screening. 

 → Byggetilladelse 

 → Tilladelse efter sommerhusloven til hoteldrift.

 

* Hvis dette ikke er tilfældet, kræver din 
ansøgning en noget længere proces. Der 
skal ved næste kommuneplanrevision ud-
arbejdes turistpolitiske overvejelser, som 
peger på et politisk ønske om turismeak-
tivitet i dit område, og kommuneplanram-
men skal ændres, så der tillades lokalplan-
lægning for hoteldrift på din ejendom. 

1. Husk afklaring af om lodsejere 
er interesseret, inden der bru-
ges kræfter på en ansøgning. 
Første skridt er altid at få tilla-
delse hos lodsejeren. 

2. Som udgangspunkt skal der sø-
ges om tilladelse hos kommu-
nen, som kan guide dig videre, 
hvis der er behov for at søge flere og andre steder.

3. Giv så meget information som 
muligt om din aktivitet, så sagsbehandlingen kan gen-nemføres så nemt og hurtigt 

som muligt.

PERMANENTE AKTIVITETER MED OG UDEN BYGNIGNER
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RELEVANTE  
LINKS

LOVGIVNING:  
Din ansøgning vil typisk berøre en eller flere af nedenstående love.  

 → Planloven
Kommuneplaner, gælder ved byggesager, landzonesager (arealinfo.dk) 
Lokalplaner (arealinfo.dk)

 → Naturbeskyttelsesloven
Strandbeskyttelse og klitfredning 
Bygge- og beskyttelseslinjer (Å, sø, fortidsminder m.fl.) 

 → Skovloven (arealinfo.dk), gælder aktiviteter i skove

 → Lov om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

 → Sommerhusloven, gælder ved overnatning og udlejning

 → Campingreglementet, gælder ved overnatning

 → Bygningsreglementet, gælder ved etablering af bygning

 → Restaurationsloven, gælder ved alkoholbevilling

 → Renholdelsesloven, gælder ved benyttelse af vejareal

 → Mark og vejfredsloven, gælder færdsel og ophold på andenmands grund

 → Museumsloven, gælder ved visse fortidsminder

 → Miljøvurderingsloven, gælder ved planlægning.

 → Miljøbeskyttelsesloven, gælder ved planlægning.

 → Færdselsloven, gælder ved benyttelse af vejareal

 → Beredskabsloven, gælder ved farbare brandveje og evakuering

RESOURCER

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1157
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1986
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1996/959
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/852
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/949
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/319
https://bygningsreglementet.dk/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/135
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1520
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1847
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
https://mst.dk/affald-jord/affald/indsamleruddannelsen/affaldsregulering/miljoebeskyttelsesloven/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1710
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/314
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RELEVANTE HJEMMESIDER 
Her er links til de mest relevante hjemmesider, som kan hjælpe dig  
videre med din ansøgning:

Arealinformation, kan hjælpe dig med at få et overblik over om der er registeret 
bindinger på det sted, som du ønsker at benytte.  

 → plandata.dk har et væld af information om Planloven bl.a.

 → Kort der viser, om der er naturrestriktioner på arealet, man vil lave sin aktivitet:  
 kort.plandata.dk/spatialmap 

 → arealinformation.miljoeportal.dk 
Der kan søges information om arealet eller på de respektive kommuners webkort.
Det kan være information om hvem som ejer arealet, om der er beskyttet natur, be-
skyttelseslinjer, fredning, Natur2000, beskyttede diger mv.

 → ois.dk for information om ejeren af det areal, du ønsker at udføre din aktivitet på

 → tinglysning.dk for information om servitutter på den ejendom, du ønsker at udføre  
 din aktivitet på. 

 
 
ANSØGNINGSHJEMMESIDER

 
Byggetilladelser:

 → bygningsreglementet.dk

 → www.bygogmiljoe.dk

 → kyst.dk/strandogklit/strandbeskyttelse

Overnatning og udlejning:

 → planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/ansoegningsblanketter

Til aktiviteter afholdt på Naturstyrelsens arealer:

 → naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/skaljeghavetilladelsetilminaktivitet

 → booking.naturstyrelsen.dk/Home/Kort 

 → naturstyrelsen.dk/publikationer/2020/juli/naturenmaagernebetraedes

 → udinaturen.dk

Vil du afholde en aktivitet på et kommunalt område, søg her: 

 → virk.dk/myndigheder/kommuner/selvbetjening/Ansoegning_om_afholdelse_ 
 af_udendoersarrangement 

RESOURCER

http://www.plandata.dk
https://kort.plandata.dk/spatialmap
https://arealinformation.miljoeportal.dk
https://ois.dk
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https://bygningsreglementet.dk/
https://www.bygogmiljoe.dk/
https://kyst.dk/strand-og-klit/strandbeskyttelse/
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/ansoegningsblanketter
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/skal-jeg-have-tilladelse-til-min-aktivitet/
https://booking.naturstyrelsen.dk/Home/Kort
https://naturstyrelsen.dk/publikationer/2020/juli/naturen-maa-gerne-betraedes/
https://udinaturen.dk/
https://virk.dk/myndigheder/kommuner/selvbetjening/Ansoegning_om_afholdelse_af_udendoersarrangement
https://virk.dk/myndigheder/kommuner/selvbetjening/Ansoegning_om_afholdelse_af_udendoersarrangement
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Flere kommuner har guides til afvikling af arrangementer for eksempel:

 → gribskov.dk/borger/kulturfritidogfrivillige/kulturoplevelser/eventguide 

 → hillerod.dk/serviceogselvbetjening/byggeri/byggeritilerhvervogforeningsliv/
storrearrangementermidlertidigeovernatningerogkonstruktionermv

 
Hos politiet kan du søge tilladelse til trafikregulering, motionsløb, udskænkning af 
alkohol mm. Se mere på: 

 → politi.dk/offentligearrangementer 

 
Bekendtgørelse om gennemførelse af motionsløb for cyklister er med til at danne 
grundlaget for tilladelse: 

 → retsinformation.dk/eli/lta/1981/349

 
Hvis du som turismevirksomhed vil søge tilladelse til afholdelse af aktiviteter eller 
opsætning af anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen, er her en vejledning til at 
søge dispensation: 

 → kyst.dk/strandogklit/strandbeskyttelse/turismevirksomheder

 
Til foodtrucks, sanketure og andre aktiviteter, der involverer fødevare, er her links til 
ansøgning om tilladelse og krav:

 → foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Salgafmadfracykel.aspx 

 → foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/ 
Sider/3_3_Hvilke_regler_gaelder_for_foedevarevirksomheder_under_ 
bagatelgraensen.aspx 

 → foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/planteliste/Sider/default.aspx 

RESOURCER

https://gribskov.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillige/kultur-oplevelser/eventguide
https://www.hillerod.dk/service-og-selvbetjening/byggeri/byggeri-til-erhverv-og-foreningsliv/storre-arrangementer-midlertidige-overnatninger-og-konstruktioner-mv/
https://www.hillerod.dk/service-og-selvbetjening/byggeri/byggeri-til-erhverv-og-foreningsliv/storre-arrangementer-midlertidige-overnatninger-og-konstruktioner-mv/
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https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Sider/3_3_Hvilke_regler_gaelder_for_foedevarevirksomheder_under_bagatelgraensen.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Sider/3_3_Hvilke_regler_gaelder_for_foedevarevirksomheder_under_bagatelgraensen.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/planteliste/Sider/default.aspx

