Mer information om ställplatser

Det finns många webblatser där du kan läsa mer om ställplatser. Där får du tips och
idéer för utformning, serviceanläggningar, betalmöjligheter med mera

Marknadsföring och turistinformation

Tänk på att marknadsföra din ställplats i olika kanaler och att informera dina gäster
om vad de kan göra i närområdet när de besöker dig.

Att anlägga ställplats
för husbilar

Du kan få tips av Upplev Norduppland – ett destinationssamarbete mellan kommunerna Tierp och Älvkarleby – om hur du kan synas utåt och var du hittar information för
dina gäster om besöksmål och vad som är igång i området. Du hittar mer information
på upplevnorduppland.se.

Upplev Norduppland har en app för inspiration vid besök i området.
Ladda gärna ner appen – din guide till storslagna upplevelser på små platser
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Att semestra i husbil har blivit allt mer populärt. När det gäller att
ta emot husbilar finns det en del att tänka på – dels vad som är
tillåtet enligt lagar och regler och vilka tillstånd som krävs, dels vad
som är bra att tänka på för att ge gästen en bra upplevelse.
I den här foldern hittar du information om lagar, regler och tillstånd samt checklistor på vad du och ditt företag eller organisation
behöver tänka på om ni vill anlägga ställplatser.

Checklista – Ställplats för husbil
Att kontinuerligt erbjuda ställplats för husbil kräver en lämplig plats och vissa
tillstånd.
Gå igenom nedanstående checklista innan du börjar anlägga en ställplats:
☐

Välj en lämplig plats
Den ska vara lättillgänglig och belägen på ett attraktivt läge för 				
besökaren. Undersök om platsen på något sätt är skyddad. Mer information på nästa
sida.

☐

Är ytan plan eller går det att ordna att ytan blir plan?

☐

Avstånd mellan fordon

☐

Få tillstånd från markägare?

Platsen bör vara jämn och ha en väl fungerande vattenavledning/-uppsugning.
Underlaget ska klara vikten av fordonen. Uppställning av fordon får inte ske på
gräsmatta eller på naturmark enligt terrängkörningslagen
Säkerställ att antal fordon för platsen inte är för många och att placeringen av dessa
uppfyller gällande brandskyddskrav. Mer information finns hos Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap – msb.se samt hos Uppsala brandförsvar –
uppsalabrandforsvar.se

Om du själv inte äger marken där ställplatser planeras behöver du få tillstånd från
markägaren. Planerar du ställplatser nära gräns mot grannnen är det bra om du även har
tillåtelse från grannen.

☐

Sök bygglov för parkeringsplats eller camping

Ställplats för husbilar kräver antingen bygglov för parkering eller camping. Det är ofta
omfattningen som avgör detta. En anledning till att campingplatser är bygglovspliktiga är
att de oftast är arealkrävande. Mer information på tierp.se/stalllplatser

☐

Sök strandskyddsdispens om platsen ligger inom strandskyddat

☐

Invänta besked om beviljat bygglov och eventuell
strandskyddsdispens samt eventuella andra tillstånd.

område

Lämplig plats
Det är attraktivt att anlägga ställplatser för husbilar i natursköna områden, exempelvis
vid sjöar eller vid kusten. Det är dock viktigt att tänka på att vackra naturmiljöer ofta är
skyddade av olika lagar, och att man behöver söka dispens från dessa.
Du kan läsa mer om lagar som skyddar naturmiljöerpå tierp.se/anlaggstallplatser
Det finns också områden med höga natur- och friluftsvärden som inte är skyddade av lagstiftning,
och även dessa är viktiga att respektera. Kom ihåg att olika myndigheter har olika lång handläggningstid – var ute i god

Service till husbilsgästerna
Vilken service planerar du erbjuda i anslutning till ställplatserna?
Beroende på vilken service du vill erbjuda i samband med ställplatserna kan du även
behöva bygglov och strandskyddsdispens för eventuella servicebyggnader, tillstånd för
latrintömning, avtal för eldistribution med mera.
Driftsansvar
Det är du som upplåter marken som är ansvarig
för t.ex. att den service som tillhandahålls fungerar, att avfall inte blir en olägenhet för andra, att
eventuellt oljeläckage från fordon tas om hand
med mera.

Avfallshantering
Kontakta gärna Tierp Energi och Miljö AB för
mer information om du planerar att ställa ut avfallskärl för att omhänderta avfall (hushållssopor)
temab.se

El
Ställplatser med elförsörjning bör ha ett tillräckligt antal eluttag som ska vara CE-märkta.
Elanvändningen kan skilja sig mycket mellan
olika husbilar så det är viktigt att se över vilka
säkringar som kommer krävas.
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Skyltning
Beroende på storlek och placering av skylt kan olika tillstånd komma att krävas. Läs mer om skyltning på tierp.se/anlaggastallplatser.

Prissättning

Kontakta gärna Medborgarservice för att få information om vad som
gäller där du vill erbjuda ställplats och vilka tillstånd som kan krävas –

E-post: medborgarservice@tierp.se, tfn: 0293-21 80 88

Om du planerar ta en avgift för ställplatsen, tänk över hur du ska administrera detta.

Information
Informera gästerna om vad som gäller på ställplatsen, telefonnummer till driftansvarig med mera.
Information på flera språk rekommenderas.

