
Policydokument
Antagen 2012-06-27
Samhällsbyggnadsnämnden

Kundservice tel: 0485 - 880 44
Telefon / Besökstid vardagar 9.30 – 11.30
http:// www.borgholm.se

bygga bo miljö

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Policy för husbilsturism
Bakgrund
Husbilsturismen har vuxit kraftigt under senare år och ser ut att fortsätta 
växa vidare, inte minst på Öland. Det totala antalet gästnätter är dock 
fortfarande lågt jämfört med det totala antalet gästnätter på campingarna. 
Husbilsgästerna rör sig på Öland under en längre säsong än den typiske 
campinggästen och bidrar därmed till att förlänga turistsäsongen.

Husbilsägarna är ofta lite äldre personer, jämfört med småbarnsfamiljen, 
som söker kultur- och naturupplevelser, gärna utanför sommarsäsongen. 
Man vill ha tillgång till intressanta platser, med möjlighet till uppställning 
av husbil till ett attraktivt pris, samt möjlighet att välja service efter behov.

Öland kan erbjuda ett stort antal campingplatser tillgängliga för husbils-
turister. Dock söker husbilsgästerna ofta annan uppställningsplats är en 
traditionell campingplats. 

Fler uppställningsplatser och parkeringar, särskilt anpassade för den 
växande husbilsturismen måste tas fram. Det kan vara ställplatser vid 
restauranger, butiker eller vid andra attraktiva platser. Det kan också 
vara särskilt anpassade ställplatser i anslutning till eller i närheten av en 
camping. Husbilsparkeringar kan vara en vanlig parkeringsplats, dock 
anpassad för parkering av husbilar. 

Borgholms kommun har genom sitt bolag Borgholm Energi har tagit fram 
särskilda platser, i främst hamnområdena, anpassade för husbilar. Driften 
av dessa ställplatser, är numera i de flesta, fall överlämnade till privata 
aktörer.

Syfte
Policyn innehåller riktlinjer som ska ligga till grund för Borgholms 
kommun och dess bolag i vårt gemensamma intresse med andra aktörer, 
såväl privata som offentliga, att fortsätta arbetet med att ta emot 
husbilsgäster på bästa sätt och göra Öland till Sveriges ledande och mest 
intressant husbilsdestination.



bygga bo miljö

Policydokument
Antagen 2012-06-27
Samhällsbyggnadsnämnden

Riktlinjer
1. Borgholms kommun, campingägare och andra aktörer inom 

turismnäringen har ett gemensamt intresse av att kunna erbjuda 
husbilsbesökare attraktiva och säkra uppställningsplatser.

2. Borgholms kommun ser positivt på att privata markägare etablerar 
ställplatser eller parkeringsplatser på lämpliga platser inom kommunen 
för att möta det ökade antalet husbilar.

3. Borgholms kommun ska inte själva eller genom kommunalägda bolag 
eller andra juridiska personer driva campingplatser eller ställplatser för 
husbilar, husvagnar eller annan form av camping. 

4. Ställplatser på kommunal mark ska arrenderas ut till företagare, 
idrottsföreningar eller andra som kan hålla bra service och utveckla 
verksamheten gärna i kombinationen med annan verksamhet

5. Borgholms kommun har ett övergripande ansvar för att det finns 
lämpliga och ett tillräckligt stort antal parkeringsplatser i tex tätorter, 
vid badplatser och vid andra besöksmål, både för personbilar och för 
husbilar. Vid speciella tillfällen med stort antal besökare ska tillfälliga 
parkeringsplatser upprättas, antingen i egen regi eller i samarbete med 
föreningar eller andra.  

6. Ställplatser för husbilar ska vara tydligt märkta med information om 
säkerhetsavstånd och möjlighet till övernattning.

7. Parkeringsplatser ska vara tydligt uppskyltade med information om 
vilka regler som gäller, tex om parkering av husbilar är tillåten eller 
inte och under vilka tider, vilka avgifter som gäller mm.

8. Parkeringsplatser och ställplaster kräver bygglov vilket söks 
hos Samhällsbyggnadsnämnden. I handläggningen kontaktas 
Räddningstjänsten för yttrande i bygglovsärendet. 

Definitioner
Skillnaden mellan en husbil och en personbil definieras i Lagen om 
ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Personbilar delas in i 
klass I och klass II.

Personbil klass I är en bil som är försedd med högst åtta sittplatser utöver 
förarplatsen och är inrättad huvudsakligen för personbefordran.

Husbil är en personbil klass II som förutom definitionen för personbil 
klass I är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som 
bostadsutrymme och utrustat med åtminstone:

a. fast monterade sittplatser,

b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan 
omvandlas till sovplatser,

c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och

d. bord.
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tung. Det försvinner dock successivt. Ägaren kan själv registrera om till 
personbil klass II om så önskas. Detta är endast en administrativ process.

Quickstop eller nattparkering erbjuds ofta av campingplatser, tex mellan 
klocka 21.00 och 9.00 för husbilsgäster som söker trygg och enkel 
uppställning och kanske bara vill fylla på vatten och tömma latrinen.

Ställplats är en särskild plats för husbilar, inte nödvändigtvis med 
möjlighet till någon service. Om det finns service är önskemålen oftast i 
prioritet sopkärl, färskvatten, tömningsstation, el, wc, dusch. Ställplatser 
är likställda med campingplatser när det gäller krav på säkerhetsavstånd 
mm.

Parkering definieras i trafikförordningen. Där finns också regler för vad 
som gäller i olika situationer. På en parkeringsplats där endast ett visst 
fordonsslag eller en viss trafikantgrupp får parkera får andra fordon inte 
stannas annat än för på- eller avstigning.


