
Husbilsdestination Sverige



• I Sverige finns det 108 636 husbilar och totalt i Europa 2 101 516. 

• I Sverige finns det 99 husbilar per 10 000 invånare vilket är 2:a tätast i Europa

• I Sverige nyregistreras det ca 4000 husbilar per år och Europa ca 125 000 där 
Tyskland har ca 75 000 husbilar.

• Av 2020 års preliminära gästnattsstatistik från SCB  framgår det att 13,5 % av 
gästerna är husbilsgäster. 

• I Sverige, baserat på undersökningar, är var tredje övernattning på en campingplats

Lite siffror

Källa: Transportstyrelsen, HRF och CIVD
Statistik bearbetad av Pang Consulting



Antalet registrerade husvagnar och husbilar i 
Halland 2021-02

Husvagnar: 8 469 Husbilar: 4 596
20%

Källa: Transportstyrelsen  

Statistik bearbetad av Pang Consulting

Hylte 486

Halmstad 2 017

Laholm 1 137

Falkenberg 1 440

Varberg 1 769

Kungsbacka 1 620

Hylte 145

Halmstad 1 001

Laholm 474

Falkenberg 789

Varberg 1 042

Kungsbacka 1 145



Topp 6 bland Sveriges kommuner 2020

20%

Antalet registrerade husvagnar/husbilar per kommun

Källa: Transportstyrelsen

Statistik bearbetad av Pang Consulting



Definition Ställplats

Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt markområde för 
uppställning/övernattning under kortare tid.  

På ställplatsen eller i dess närhet, inom rimligt avstånd, finns tillgång till 
tömning av avlopp och påfyllning av vatten. 

Tillgänglighet dygnet runt. 

Utrymmet för varje boende enhet skall vara så stort att rekommendationer för 
avstånd mellan enheter vid en övernattning tillgodoses”.



Ställplats

Basservice

• Plats med ett attraktivt och bra läge. Min. 8 platser

• Plats med en plan yta och tillräcklig bärighet.

• Platsen bör vara väl skyltad med bra hänvisningar.

• Hänvisning till närmaste plats för bl.a. tömning m.m. Max 3 km.

• Prisinformation.

• Minsta  avstånd mellan uppställda  fordon i enlighet med MSBs rekommendationer alt. lokala brandmyndigheten.

Basservicenivå har tagits fram vid möten med Riksförbundet Mobil Fritid, Husbilsklubben, Husbilskompisar och Husbilsdestination Sverige



Ställplats

Baskrav

• Tömning- och påfyllningsstation med betalningsfunktion för påfyllning

• Betalningsfunktion för övernattning

• Informationstavla med telefonnummer till den som driver platsen. Språk svenska, engelska, tyska

• Kontinuerlig  tillsyn att platsen är städad och all utrustning fungerar

• Sophantering; källsortering

• Minimum avstånd i enlighet med MSB´s rekommendationer alt enligt den lokala brandmyndigheten 

• Brandsläckare

• Belysning

• Insamling av besöksdata

Uppfyller kriterier för Hållbar besöksnäring

Tilläggs åtgärder för att förstärka servicegraden

• In- och utfartsbom med korthantering

• Inhägnat alt. områdesbevakning 

• Tillsyn

• Turistinformation

• Eluttag med betalningsfunktion

• Växtlighet

• Fasta grillar

• Bord/Stolar



Investeringsexempel etablering av 
Ställplats

• Ställplats Grenna Hamn 

Investering 30 platser på befintlig Parkeringsplats 

• Cale P-automat 51 470 

• Kama Fritid Holiday Cleany inkl. tömningsbrunn 42 910

• Intergate In- och utfartsbom  39 051 

• NCC Asfaltering/målning av platser 104 900 

• PA-El Elarbeten 80 000 

• Ludwigssons Rör Anslutning avlopp, vatten 16 566

• Gränna växter Inramning av ställplats 4 500 

• Övrigt 2 000 

• Summa 341 397



Exempel på Ställplatser



Ställplats Stockholm



Partille Ställplats



Husbilsplats

Husbilsplats är en uppställningsplats som är avsedd för primärt 
Husbil/husbilar på campingplats. 
Den är i kommunal eller privat regi och kan vara försedd med faciliteter 
såsom sanitära servicebyggnader, tömningsmöjligheter, vatten och 
elanslutning. Ofta förekommer ytterligare service som affär, restaurang, 
aktivitetsutbud etc. Se vidare camping.
Källa Svensk Campingstandard



Husbilsplats

Vid etablering av husbilsplatser att man följer SCR´s krav för etablering, samlar in besöksdata samt

följer de riktlinjer och rekommendationer som finns

Rekommendationer

• Avsatta tomtområden för husbilar med tillgång till el

• Plant  markområde  med hårdgjorda ytor

• Möjlighet att tömma toalettavfall, tömma/fylla på vatten på yta där man köra intill med husbilen

Extra plus

• Parkera intill  trädäck alternativ gräsyta

• Avgränsade tomter med växtlighet

• In- och utkörning från tomten

• Fasta grillar

• Internet uppkoppling

• Receptionspersonal ger tips på lämpliga utflyktsmål för turister med husbil



Husbilsplats Ekudden

19 platser

Marksten

El 

Grill

Bänkar

Blomsterdekorationer

Tömning av avlopp, påfyllning av 
vatten på campingplatsens område 

Investeringskostnad

13 000 – 15 000 per tomt

Planerar att bygga fler tomter med sjönära 
läge



Husbilsplats Solvik

34 platser

El 16 ampere

Internet

Konstgräs för sittområde

Bom stängs nattetid

Tömning av avlopp påfyllning

av vatten på 
campingplatsens 

område

Investeringskostnad

ca 35 000 per tomt
Finns planer på fler tomter och 
kostnaden för  att dra  fram el är 
redan tagen



Bobilpark Lagunen

32 platser

Terrasserade tomter

Asfaltering

Stenbeläggning

Grill och eldstad på varje tomt

Avloppstömning på resp. plats

Påfyllning av vatten

El

TV

Internet

Compu Touch vid incheckning

In- och utfartsbom

Inkluderat dragning av 800 meter 
avloppsrör

Investeringskostnad

ca 130 000/tomt



Kommunala frågor 

• Placering

• Servicegrad

• Brandföreskrifter  ( MSB, Säkerhetsavstånd)

• Detaljplan  ( P-plats, Ställplats, Campingplats )

• Bygglov

• Anslutningsavgift VA

• Skyltning  

• Konkurrenslagstiftningen

• Lämplig entreprenör



FRAMTIDSFRÅGOR

• Husbilstomter inne på campingplatsen? 
Ser till att utnyttja campingplatsens egenskaper för att skapa ytor och mervärden

• Skapa förutsättningar för Ställplatser

• Besöksmål

• Overtourism i populära destinationer
- Fjällbacka
- Öland



FRAMTIDSFRÅGOR



• Husbil = Personbil! 

• Kommunens lokala ordningsstadga. Vad gäller för 
camping och husbilsparkering? Parkering eller 
övernattning

• Ordningslagen, allemansrätten, 
terrängkörningslagen, brandregler……

• Att man övernattar i husbilen är inget man kan 
förutsätta.

FRAMTIDSFRÅGOR



Hur löser kommuner tömning för 
mobila fordon?



husbilsdestinationsverige.se 



Tack för idag


