Husbilsdestination Sverige

•

I Sverige finns det 94 052 husbilar och totalt i Europa 1 779 150.

•

2017 var det en ökning av nyregistrerade husbilar med 20,37 % i Sverige.
Under 2017 nyregistrerades totalt 9 845 fritidsfordon i Sverige, vilket är den högsta
totalsiffran sedan 1990 då det nyregistrerades sammanlagt 11 882 husvagnar och husbilar.
Antalet husbilar år 1990 utgjorde knappt 12 procent av det totala antalet
2017 står husbilarna för 65 procent av nyregistreringarna.

•

I Sverige finns det 94 husbilar per 10 000 invånare vilket är 2:a tätast i Europa

•

Av 2016 års gästnattsstatistik från SCR/SCB framgår det att 10,7 % av gästerna
är husbilsgäster. Omräknat i antal gästnätter 1 673 222.

•

I Europa uppskattar man att 60 miljoner övernattningar sker utanför campingplats

•

I Sverige baserat på undersökningar så är var tredje övernattning på en campingplats

Under vilken/vilka månader övernattar du i husbil?
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Kommentar: Respondenten kunde välja en eller flera månader under året.
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Vad är du maximalt beredd att betala för en övernattning på en anordnad
husbilsplats/ställplats?

60%
52%
50%

40%

30%
25%

20%

10%

9%

8%

6%

0%
0-100kr

101-200kr

201-300kr

Mer än 300kr

Tveksam, vet ej

Bas.500
Källa: TNS-SIFO

Exempel Investering Ställplats
Kalkyl Ställplats investering
Service utrustning olika förslag

Yta kvm

ca 3250

Antal platser:

30-32

26 platser

Pris ex.moms Pris ex.moms

Kommentarer

Holiday Cleany Servicestation

43 995

43 995

Tömningsbrunn 60 x 110 cm

16 995

16 995

WTW Software 8% av intäkter

Registrerar registreringsnumret via app eller i automat på plats.
Läses av webbkamera. Vid felavgift kommer man inte ut från platsen
Ersättning via 8% provision inkl. att betalautomat sätts upp på plats
5 st styrboxar för att styra bom och ström tillförsel
Tilllkommer kostnad för att installera webbkamera ca 50 000

Styrboxar

20 000

20 000 5 boxar för styrning av 6 enheter/box 30 eluttag

Intergate In- och utfartsbom

58 600

Betalautomat som kan kopplas till bokningssystem ca 120 000
58 600 BL229 med 4,5 meters bomarm och dubbel magnetslingeförstärkare inkl frakt exkl montage.

Enkla stolpar med 2/4 eluttag

78 750

68 250 ca SEK 2 625 per plats enl Garo tillkommer markarbeten, eldragningar mm

Sterners/DL BookIt

8 stolpar med 2 uttag och 4 stolpar med 4 uttag samt markfästen som gör att utrustningen är flyttbar
Garo SEK 215 115 komplett med styrning av förbrukning samt betalstation (SEK 80 460)
Informationstavla LED 1300 x 900 mm

6 000

6 000

9 000

9 000

Stängsel/avgränsningar

Finns det naturliga avgränsningar på plats

Skyltning
Belysning

Finns gatubelysning vid infart

Markarbete el
Anslutning VA

70 668

70 668 SEK 88 335 inkl. moms.

150 000

150 000 inkl. grus, eldragning mm

Markarbete VA

Anslutning tömningsstation och brunn

Markarbete totalt
Iordningställa Köryta grus

SEK 250/kvm

150 ton grus ,utläggning och valsning av ytan på 5cm * 3000 kvm SEK 55 000 + moms

Iordningställa Köryta asfalt SEK 340/kvm
Iordningställa gräsytor

SEK 110/kvm

Iordningställa gräsarmering SEK 600/kvm
Projektledning
S.a Investering

454 008

443 508

H28 Husbilsplats

Märket anger en anläggning som
enbart tillhandahåller platser för bilar
med bostadsutrymme.
Genom det nya märket ges möjlighet
att utmärka att en campingplats
enbart tillhandahåller platser för
husbilar.

Vision, syfte och mål
2.1 Vision
Husbilsdestination Sveriges vision är att:
•
Sverige skall vara Europas bästa husbilsdestination 2025
•
Genom att identifiera kritiska framgångsfaktorerna som skapar nöjda gäster så kan vi också löpande mäta vår resa
mot visionen.
2.2 Syfte
•
Det övergripande syftet är att tillsammans med Myndigheter ta fram regelverk för ställplatser.
•
Verka för att campingföretagare tar hand om driften av ställplatser som enligt vår uppskattning genererar ca 4
miljoner husbilsgästnätter årligen.
•
Att husbilsnätter/gästnätter på ställplatser rapporteras in till SCB/Tillväxtverket och ingår i den nationella
Inkvarteringsstatistiken.
•
Verka för att campingföretagare utvecklar fler anpassade husbilsplatser som marknaden efterfrågar.
2.3 Mål
•
Det övergripande målet för Husbilsdestination Sverige är att verka för nöjda husbilsgäster och ett ökat antal
gästnätter på anordnat boende, i första hand ställplatser och husbilsplatser på campingplatser.
•
Att minst 60% av de husbilsnätter/gästnätter som genereras på ställplatser årligen tillfaller campingplatsernas
verksamhet.
•
2023 att minst 75% av Sveriges ställplatser uppfyller de regelverk som vi tagit fram tillsammans med myndigheter.

Innehåll aktiviteter 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SKL
Riktade digitala utskick
Informationsmöten
Konsultation kommuner
Regional utveckling
Vägmärke Ställplats
Projektets hemsida
Statistik Ställplatser
Certifiering Ställplatser
Myndighetspolicy: Verka för relevant och tydligt regelverk för Ställoch husbilsplatser
• Koncept husbilsplats på campingplats.

Finansiering
4 Finansiering
Klart
Kapital
Tid
---------------------------------------------------------------------------100tkr

Prognos

SCR

100tkr

100

HRF

70tkr

70

CC

20tkr

20

70 Ok enligt Jonas 12/12
20 Ok enligt Lasse 12/12

Turistrådet Västsverige

50tkr

50

50 OK enligt Marie 12/12

Länsturistorganisation

75tkr

100

RMF
75 Visit Dalarna, Visit Östergötland, Kronoberg, South Lapland, Visit Halland

Associerade partners/
Ställplatsutrustning ( 4 st)

60tkr

75

75 WTW Software, Kama Fritid, Garo, Tallykey, BEAS

---------------------------------------------------------------------------Totalt

375 tkr

315

390

Budget

Förankring SKL
5 tkr
Riktade utskick
(SCR hanterar utskick)
Informationsmöten
40 tkr
Konsultation kommuner
140 tkr
Regional utveckling
50 tkr
Vägmärke
5 tkr
Projektets hemsida
35 tkr ( SCR drift)
Statistik ställplatser
0 tkr**
Certifiering ställplatser
30 tkr
Myndighetspolicy ställplatser
10 tkr
Koncept husbilplats på cpl.
10 tkr
Projektledning
50 tkr
------------------------------------------------------------Total budget
375 tkr
** Genomförs endast vid ytterligare finansiering från Tillväxtverket

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev från Husbilsdestination Sverige.

Ser det konstigt ut? Klicka här.

Produkter för ställplatser
Inom Husbilsdestination Sverige har vi under ett antal år arbetat med ställplatser och baserat
på olika undersökningar har vi tagit fram riktlinjer för hur en ställplats ska utformas för att
motsvara husbilsturistens behov och önskemål. För att lyckas med detta har vi undersökt
marknaden av företag som kan leverera anpassade produkter för ställplats i enlighet med
svensk standard. Inför 2018 är följande företag rekommenderade leverantörer av produkter
för ställplats av Husbilsdestination Sverige.

Husbilsdestinationsverige.se | Avprenumerera

Nytt från Husbilsdestination Sverige
Husbilsdestination Sverige verkar för att utveckla Sverige som husbilsdestination tillsammans
med våra samarbetspartners.

2017 bästa försäljningen av fritidsfordon sedan 1990!
2017 var det en ökning av nyregistrerade husbilar med 20,37 % i Sverige. Under 2017
nyregistrerades totalt 9 845 fritidsfordon i Sverige, vilket är den högsta totalsiffran sedan
1990 då det nyregistrerades sammanlagt 11 882 husvagnar och husbilar. Antalet husbilar år
1990 utgjorde knappt 12 procent av det totala antalet. 2017 står husbilarna för 65 procent av
nyregistreringarna.

BEAS A/S
Biljettautomat
TMI

GARO G-CTRL
betalstation och
elstolpe

BEAS erbjuder anpassade
självbetjäningslösningar
av hög kvalitet till
ställplatser såväl i
stadsmiljö som på
landsbygd. Till exempel
denna Biljettautomat TMI
för inbyggt montage som
kan öppna bom och
skriva ut biljett som
gästen kan använda för
en eller flera ut/infarter
under den tid vistelsen är
betald. Biljetten avläses
då i en BEASaccess
stolpe.

Med G-CTRL+betalstation
kan kunden betala med
Swish eller betalkort till
exempel VISA,
Mastercard med flera.
Elstolpen är utrustad med
4 st 16A CEE-uttag. Alla
uttagen är försedda med
personskyddsbrytare och
är låsbara.

Tallykey
"Helhetslösning"
för en ställplats

Kama Fritid
Holiday Cleany

WTW Software GoMarina
Betalningssystem som
används i gästhamnar
som även kan användas
på ställplatser och
campingplatser. Betalning
via app kombinerat med
betalautomat för gäster
som ej har tillgång till att
ladda ner app.

Nytt märke för husbilsplats
Ett nytt märke för har antagits av
regeringen, och är en del av
trafikförordningen. Beteckningen är H28
Husbilsplats och på bilden kan du se
utformningen.
Märket anger en anläggning som enbart
tillhandahåller platser för bilar med
bostadsutrymme. Genom det nya märket
ges möjlighet att utmärka att en
campingplats enbart tillhandahåller platser
för husbilar.

Tallykey erbjuder
prisvärda och
högkvalitativa produkter

Tömningsstation,
påfyllningsstation,
myntinkast för
vattenpåfyllning,

Husbilsextra:
Framtidens
husbil?
Badkar på taket,
landningsplattform för
helikopter, ångdusch och

Vill du veta mer om husbilsturism
Vilka förutsättningar finns för att utveckla husbilsturismen i din kommun/destination?
Husbilsbesökaren reser året runt och tillför värdefulla besöksekonomiska effekter som
kommer till nytta för såväl kommunen som dess besöksnäringsföretag. Gör som andra
kommuner, organisationer och företag inom besöksnäringen, anlita oss för:
- Föredrag om husbilsturismen
- Utredning om förutsättningar att utveckla husbilsturismen
- Marknads- och målgruppsanalyser
- Tillsammans med våra etablerade leverantörskontakter kan vi beräkna:
a. Antal platser på lämpliga markområden
b. Skisser/plankartor med markerade platser och förslag på placering av serviceutrustning
c. Investeringskalkyler
d. Intäkts- och kostnadskalkyler
Vi beräknar att husbilsturismen i Sverige omsätter ca 2,5 miljarder. Tillsammans kan vi
utveckla husbilsturismen. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.
Lars-Erik Hörmander
Projektledare Husbilsdestination Sverige
lars-erik@swemarketing.se
070-893 67 10
www.husbilsdestinationsverige.se
Läs mer på husbilsdestinationsverige.se

husbilsdestinationsverige.se

Certifiering
Självdeklaration – Certifiering
Baskrav att uppfylla:
- Minst 8 platser.
- Plan yta.
- Om inte tömning- och påfyllningsservice finns på plats max 3 km till närmaste plats för tömning/påfyllning.
- Sophantering.
- Pris- och besöksinformation.
- Väl skyltad med bra hänvisningar.
- Minsta avstånd mellan fordon enligt gällande brandföreskrifter.
- Insamling av besöksstatistik.

Ställplats namn:__________________________________________________
Adress/plats:_____________________________________________________
Postnr:_________________Ort:______________________________________
GPS-koordinater:__________________________________________________
Webbplats:_______________________________________________________
Kontaktperson:____________________________________________________
e-mail:____________________________________ Molbilnr:______________
Antal platser:________________
Plan plats: Ja ___ Nej ___
Ytbeläggning Grus: ___ Asfalt: ___ Annat:_________________
Tömning av avlopp/gråvatten: Ja ___ Nej ___ Om nej avstånd till närmaste plats för
tömning ____ km
Avtalspart för tömning:____________________________________________
Påfyllning av vatten: Ja ___ Nej ___ Om nej avstånd till närmaste plats för påfyllning ___km
Avtalspart för påfyllning:___________________________________________
Sophantering: Ja ___ Nej ___ Om nej avstånd till närmaste plats med sophantering ____ km
Pris/dygn:_______________________________
Besöksinformation Ja ___ Nej ___
Skyltning till platsen Ja ___ Nej ___
Om service saknas finns hänvisningsskyltning Ja ___ Nej ___
Minsta avstånd mellan fordon:_____ meter
Insamling av besöksstatistik Ja ___ Nej ___
Jag intygar härmed att ovan uppgifter är korrekta.
_______________
Datum

_________________________________
Underskrift
___________________________________
Namnförtydligande

Husbilsdestination Sverige
Godkänd _____
Uppfyller ej gällande baskrav _____
Datum: _________________ Underskrift:___________________________________

Husbilsdestination Västsverige

Hornborgasjön Trandansen
Eftersom hela området är skyddat som
naturreservat och naturvårdsverket är markägare
måste vi ha en tät dialog med dem. Det hör till
ovanligheterna att man har husbilsparkeringar
inom naturreservat, det brukar tvärtemot vara så
att husbilarna utestängs. I detta fallet tycker vi
dock att t ex de tyska husbilarna, som kommer
upp för tranornas skull, är våra "kärnbesökare".
Dem vill vi ogärna stänga ute. Därför är vi
intresserade av att lösa frågan på ett sätt som är
rimligt, både för naturreservatet och
husbilsägarna. Vår första åtgärd nu är att bjuda
ner vår kontaktperson så att hon får se våra
besöksanläggningar på plats.
Jörel Holmberg
Enheten för naturförvaltning
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Mariestad Ställplats Yttre Hamnen

Tjörn
Utvecklingsideer :
•
•
•
•
•
•
•
•

Södra kajen i Skärhamn
Båtuppläggningsplats i Skärhamn
Parkeringsplats Smedjan, Skärhamn
Parkeringsplats vid biografen Saga, Skärhamn
Grusad plan vid Hav o Logi (plats för 300 personbilar) skall ev. göras om till ny plats för vinterförvaring av båtar. Kan utvecklas till ställplats med bl. a.
tömning och påfyllningsservice. Cykel- och gångväg till Skärhamns centrum. Erbjuda basservice ställplats vid Smedjan och parkeringsplatsen vid
biograf Saga. Hänvisa till platsen vid Hav o Logi för service och plats för besökande husbilar när det är fullt på de centrala platserna
Yta ovanför ICA affären (plats för 100 personbilar) kan utrustas med service
Rönnäng
Klädesholmen

Jag har tillsamman med en konsult arbetat fram en ny, reviderad turismstrategi.
Den är ute på remissrunda, eftersom frågorna berör många olika verksamheter, inte minst infrastrukturfrågor.
Vi har haft det lite trögt med ställplatsutvecklingen, dessvärre.
Vår gästhamn i Skärhamn iordningsställde ett antal platser, men de fick ta bort dem då de inte sökt bygglov.
Jag försökte lobba i frågan, men det gick inte att lösa.
Kanske det kan bli något av det längre fram. Jag jobbar vidare med dessa frågor.
Mitt nästa steg är att få in remissvar på strategin, justera den, sedan ska den beslutas i fullmäktige.
Därefter blir det handlingsplan som ska skrivas. Där tänker jag mig att husbilsturismen ska beskrivas.
Så frågan hålls levande, även om jag inte haft möjlighet att formulerat en specifik handlingsplan för husbilsturism än. Lena K

Orust

Jag har fått till mig en återremiss från
kommunstyrelsen. Ärendet handlar om att arrendera
ut de tre minsta gästhamnarna ( Edshultshall,
Hälleviksstrand, Stocken). KS vill ha en djupare
utredning om hur det blir för exempelvis annan
turism som exempelvis husbilar.
Jag har då även lyft fram att jag vill göra en annan
utredning där vi undersöker hur vi ska bäst göra med
husbilsturismen. Ronny S

Lysekil
Utvecklingsideer :
• 2016
• Fiskhamnen (20 platser)utveckla till en permanent plats (kunna beställa bl.a. räkor/boka plats
2017/2018)
• Kolholmarna (35 platser) utveckla till en permanent plats
• Valbodalen (10-15 platser) utvecklas ( planer på att spränga upp till ett större område)
•
•
•
•

•

2017/2018
Utreda förutsättningar vidare
Pinnevik under perioden 15/8 – 15/6?? bokningsbara paket tillsammans med outdoor aktiviteter
m.m. på området ( husvagnar på 50-60 talet ).Sommarperiod vanlig parkering.
Släggö samma förutsättningar som Pinnevik. Dykning

Vi har lagt in det strategiska arbetet kring husbilar i arbetet med vår Destinationsplan Lysekil.
Det arbetet kommer att påbörjas ganska omgående men innehåller en mängd underrubriker
så en tidsprioritering måste såklart göras. Cia L

Lökholmen
Hunnebostrand
Antal: platser 26 st.
Beräknad yta: 2640 kvm.
Markerade platser uppfyller
säkerhetsavstånd på 4 meter mellan fordon.
Serviceutrustning:
Betalning via App. och betalningsautomat.
Tömning- och påfyllningsservice via
Servicestation och tömningsbrunn.
(Ersätta nuvarande tömningsservice).
Eluttag.
(Använda befintliga eluttag om de uppfyller
gällande säkerhetsbestämmelser).
Sophantering.
Markarbete:
Grusning av ytan.
Övrigt:
Informationsskylt.
Daglig tillsyn av platsen.
Investeringskostnad: ca SEK 300 000.

Sandö
Smögen
Antal: platser 18 st.
Beräknad yta: 1920 kvm.
Markerade platser uppfyller
säkerhetsavstånd på 4 meter mellan
fordon.
Serviceutrustning:
Betalning via App. och betalningsautomat.
Tömning- och påfyllningsservice via
Servicestation och tömningsbrunn.
Eluttag.
Sophantering.
Markarbete:
El.
VA.
Grusning av ytan.
Övrigt:
Informationsskylt.
Daglig tillsyn av platsen.
Investeringskostnad: ca SEK 400 000.
Husbilsplatser
Johannesvik
Solvik
Sotenäs Camping

Sotenäs
Handlingsplan Husbilsturism Sotenäs (KA 2015/800)

Kommunstyrelsen hanterade ärendet ”Förslag till plan för ställplatser” den 18.10 och har antagit
förslaget. Observera ks beslut ang senare prövning av kostnaderna. Förslaget betyder att
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för framtagning av områden och upphandling/avtal med
intresserade entreprenörer.
Uppdraget för genomförandet ligger nu hos samhällsbyggnadsavdelningen. Gissar att det är Jörgen
Wollbratt som håller i det Jorgen.Wollbratt@sotenas.se
Som steg 1 gäller att kommunen har beviljade bygglov för ytorna på Lökholmen och Sandön,
därefter insatser utifrån budget (iordningsställande) och upphandling av tjänst.
Tomas Larsson, Sotenäs kommun

Tanum
Grebbestad
Utveckla hamnplan/P-förbud
Infartsparkering norr Hagavallen ingen
service hänvisar till
Edsvik/Grebbestadfjorden för tömning
50:Avgift 120:-/dygn
Drift Turisten Väst 2014
Upphandling Hagavallen
Edsviks Camping (NCR) vill drifta den och
anlägga egen ställplats i anslutning till
campingplatsen
Sportshopen öppnat Ställplats
Fjällbacka
Privat entreprenör har markområde
Område öster om genomfart
Diskussion pågår om Campingplatsens
framtid kan vara ett alternativ för husbilar
Hamburgsund
Utveckla parkering Hamn fåtal platser
Drift Rörvik för få platser för att vara
intresserade
Undersöker nya alternativ
Gerlesborg
Middalarna
Tanumshede
Tanums Shoppingcenter ej avgift

Strömstad
Ställplats Bojarparkeringen
Här finns tillgång till toalett och
färskvatten och här finns även
möjlighet att tömma latrin. Ställplatsen
är endast avsedd för husbilar.
Ställplatsen är öppen mellan 15 mars 15 oktober. Avgiften är 100 kr/dygn.
Max 2 dygn.
Ställplats Bojarparkeringen finns inte
förutsättningar att överföra till
näringen drivs av Strömstads kommun
Husbilsplatser
Strömstad Camping
Bobilpark Lagunen
Daftö Camping Resort

Skara - Varnhem

Konsultation kommuner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malmö
Motala
Mora
Partille
Göteborg
Mölndal
Varberg
Kinda kommun
Skövde
Strömsund- Vildmarksvägen
Åtvidaberg
Trelleborg
Kronoberg
Linköping
Bergs

Motala Södra Hamnen
Ställplats

Göteborgs Ställplats Bananpiren
Dessvärre fanns det ingen öppning för att diskutera vidare
kring ev. förutsättningar för att etablera en ställplats på
Bananpiren som vi tillsammans bedömde som goda.
Med tanke på det arbete som lagts ner samt positiva
kommentarer från olika håll känns det lite nedslående att vi
inte kunde genomföra denna etablering som hade satt
Göteborg på den nationella och internationella
husbilsbesökskartan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frihamnspiren hyrs idag av annan aktör (Brandspot) som fram
till 2020 ska driva event och arrangemang enligt vision
Älvstaden och beslutas i samråd med fastighetsägaren. Vi har
tidigare fått frågan om ställplatser men ser inte att detta
passar in i konceptet och har därför avböjt tidigare förfrågan.
Övriga ytor inom Frihamnen kommer under 2018 tas i anspråk
för kommande exploatering.
Annica Tisell
Chef Fastighet
Älvstranden Utveckling AB

Kinda kommun

.

Malmö Ställplats
Fastighet: Bilen 12 Västra Hamnen
Områdesskiss med:
24-29 markerade platser(6,5m x 10m) för husbilar i
enlighet med av MSB rekommenderat
säkerhetsavstånd på 4 meter mellan fordon.
- Körbana.
- In- och utfartsbom.
- Servicestation för tömning av avlopp, påfyllning av vatten
samt sophantering.
- Elstolpar
Ytterkant elstolpar med 2 uttag i mitten med 4 uttag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

När ert ärende angående husbilscamping på Bilen 12 (2017003981) var komplett den 22 dec 2017 remitterades ärendet
till övriga berörda förvaltningar inom kommunen. Vi har nu
fått in remissvar där det visar sig att gatukontoret anser att
åtgärden är olämplig pga trafiksituationen i Västra Hamnen.
Miljöförvaltningen kan inte bedöma lämpligheten för
ändamålet eftersom fastigheten inte är undersökt med
avseende på markföroreningar. Miljöförvaltningen
föreskriver en markundersökning innan åtgärden
genomförs. Se bifogade remissvar.
På grund av gatukontorets avrådan har ärendet diskuterats i
ledningsgruppen, där man bestämde att kontoret ska gå på
gatukontorets linje och därmed avstyrka ansökan.
Ni har genom en underhandsförfrågan (2017-002070) fått
beskedet att stadsbyggnadskontoret ställt sig positiva till att
pröva en komplett bygglovsansökan.
Räddningstjänst syd svarade med generell information
angående campingplatser. VA Syd Vatten hade inga
erinringar och meddelade att anslutning kan beredas till det
allmänna vatten- och avloppsnätet i Riggaregatan

Björkäng Varberg

• Projekt Husbilsdestination Dalarna
- Utveckla Husbilsturismen i Dalarna
- Beräknat ca 240 000 husbilsgästnätter
- 33 ställplatser varav 5 on line bokningsbara
- 46 ställplatser i bilaga Husvagn & Camping
- Antalet campingplatser som har anpassade husbilsplatser?

Visit Dalarna är mycket intresserade av att utveckla husbilsturismen och hitta ett
närmare samarbete. Dock kan jag inte säga ja till 100% ännu, kanske till 95% 😊

Bästa hälsningar/Best regards
Elisabet Asp Christiansson
Chef Affärsutveckling/Head of Business Development
Visit Dalarna AB

Östergötland

Jag har nu fått kontakt med Anders N på Turistrådet och
samlat på mig en massa bra info att delge
kommunstrategerna. Nästa möte med dem är 7 mars och
då hoppas vi kunna besluta hur vi ska gå vidare.

Vänliga Hälsningar
Therese Rahnel
Destinationsutvecklare

Jag har forskat runt på Länsstyrelsen Jämtland ett bra tag nu utan att få något konkret svar.
Igår pratade jag med Eva Näsman som arbetar med Storslagen fjällmiljö på länsstyrelsen
Jämtland. Anledningen till att det inte går att få uppgifter kring vad som kommer göras i och
med det nya naturreservatet på Stekenjokk är att de inte har utsett en ansvarig för
naturreservatet ännu. Länsstyrelsen Jämtland verkar vara en ganska långsam och trög
organisation och efter diverse samtal funderar jag på hur man ska driva detta vidare. Det jag
skulle vilja är att vi får till ett samarbete mellan länsstyrelse, kommun, destination och
näringsliv kring ställplatser i Stekenjokk.
Hälsningar Rasmus
RASMUS WESTERBERG
Destination Manager/Projektledare INTILL

Halland

Visit Halland
• Projekt Husbilsdestination Halland
- Utveckla Husbilsturismen i Halland
- ca 150 000 husbilsgästnätter på campingplats
- Uppskattar ca 300 000 husbilsgästnätter utanför
campingplats
- Besöksekonomiskt värde?
(exkl. hgn på campingplats SEK 500/person = 150 miljoner)
- Antalet campingplatser som har anpassade husbilsplatser?

Visit Halland

• Medverka i arbetsgruppen för
Husbilsdestination Sverige
- Insats SEK 75 000/år
- SEK 50 000 för riktade insatser inom Halland
- SEK 25 000 Husbilsdestination Sveriges verksamhet

Exempel på riktade insatser
•

Föredrag om husbilsturismen

•

Utredning om förutsättningar att utveckla husbilsturismen

•

Marknad- och målgruppsanalyser

•

Tillsammans med våra etablerade leverantörskontakter kan vi beräkna:
–
–
–
–

•

Antal platser på lämpliga markområden
Skisser/plankartor med markerade platser och förslag på placering av serviceutrustning
Investeringskalkyler
Intäkts- och kostnadskalkyler

Hänvisning till Husbilsdestination Sverige vid
frågor från marknaden.

Gemensamma aktiviteter 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SKL
Riktade digitala utskick
Informationsmöten
Konsultation kommuner
Regional utveckling
Vägmärke Ställplats
Projektets hemsida
Statistik Ställplatser
Certifiering Ställplatser
Myndighetspolicy: Verka för relevant och tydligt regelverk för Ställoch husbilsplatser
• Koncept husbilsplats på campingplats.

Maritim Utveckling i Bohuslän
GÄSTHAMNAR OCH SKÄRGÅRDSTRANSPORTER
SMTF och Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) (AllAshore®) strävar, tillsammans med
kommunerna i norra Bohuslän, efter att hitta bra former för att stärka företagandet runt
mötesplatsen i hamnen. Hamnarna och även gästhamnarna drivs på olika sätt längs med
Bohuskusten och vi kommer i projektet att undersöka hur olika verksamheter i hamnarna stärker
och utvecklar varandra. Ställplatsmöjligheter för husbilar i nya säsonger är en av de starka
tillväxtfaktorerna.
I Bohuslän finns många små skärgårdsrederier och de har inte alltid lätt att hitta service för sina
båtar inom rimligt avstånd. Vi kommer att göra en inventering av behov samt se var den sorts
service skulle kunna vara bästa att utveckla.
Delprojektledare för Gästhamnar
Ellinor Jensen
ellinor.jensen@lysekil.se
Delprojektledare för Skärgårdstransporter
Ingela Skärström
ingela.skarstrom@lysekil.se

GR Göteborgsregionens kommunalförbund.

Du kommer att träffa deltagarna i den särskilda arbetsgrupp som inom ramen för vårt kustzonsprojekt arbetar med
besöksnäring och båtliv. Deltagarna är tjänstemän från de deltagande kommunerna Uddevalla, Orust, Stenungsund,
Tjörn (har dock ingen repr. i denna arbetsgrupp), Kungälv, Göteborg, Öckerö (dock ingen repr. i denna arbetsgrupp) och
Kungsbacka samt från Turistrådet Västsverige, Göteborgs universitet, Västkuststiftelsen, VGR/Västarvet, 8-fjordar samt
GR Göteborgsregionens kommunalförbund.
Frågan om husbilsturismen har kommit upp i våra diskussioner och vi vill gärna ta del av din kunskap i ämnesområdet.
Tänker mig att det bl.a. handlar om utvecklingen hittills, bedömningar om framtiden, vilka önskemål/krav vi kan
förvänta oss och bör ta ställning till, tänkbara problem/utmaningar, hur husbilsturismen kan samverka med annan
besöksnäring, lokaliseringsfrågor m.m. Gissar att du själv har tankar om vad vi bör veta.
Lars Heineson
Seniorrådgivare
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Miljö och samhällsbyggnad

I have managed to get a draft copy from the Tourist Board of their Best Practice guidelines for motorhome parking. It is
proposed that this will be sent out to Local Authorities.

“ Fáilte Ireland Best Practice Guidelines for Motorhomes and Campervans”
As you will see it is based on the model of the French Aires and has been influenced by some of the Irish Motorhome
clubs and one local authority who is supporting this.
I raised our concerns with the tourist board and have arranged to meet with them on Thursday to discuss developing
guidelines based on the Swedish model.

See attached a first draft of our proposed best practice guidelines which I would like you to take a look at and hopefully
this is something we can work together with you on.
Look forward to hearing from you
Kind regards
Con
Con Quill
CEO, Irish Caravan and Camping Council

Övrigt
Fick en fråga på vårt möte med alla våra ordföringar
Vill att vi belyser detta.
Svensk Författningssamling §7 1991:900 om kommuner och landsting får driva näringsverksamhet,
om den drivs utan vinstsyfte och går att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt
medlemmar i kommunen eller lansting.
Enligt §7 får kommunen driva näringsverksamhet utan vinstsyfte för kommunens medlemmar
(invånare). Det skulle innebära att bara kommunens innevånare får stå på ställplatserna som
kommunen driver. Tror inte att övriga gäster avvisas.
Vi ses
Caravan Club
Lasse Lindström

Camperclean Latrinmaskin
Med den helautomatiska tömningsoch rengöringsstationen Camperclean
får du en robust lösning enligt den
senaste tekniken.
Camperclean tömnings- och
rengöringsstation fungerar som en
biltvätt, men för insidan av
bilen. Innehållet i kassetten sugs upp
för att sedan rengöras med vatten.
Efter avslutad kassettrengöring är den
klar för användning och fylld med rätt
mängd vatten och mikrobiologiska
sanitära tillsatser. Ingen stank eller
risk för att vara i kontakt med
innehållet.
Vår patenterade, helautomatiska
tömnings- och rengöringsstation kan
användas inomhus och utomhus. En
vintervariant finns också för vinterdrift.
En vandal-säker version finns också
för platser som bensinstationer och
obemanade platser.
Från SEK 160 000

Australien - Kina
G’day Lars-Erik
Season’s Greetings for a prosperous 2018. It has been some time since you graciously assisted me in my PhD studies. Please accept my gratitude. I am
currently making application for a Postdoc position at Linnaeus University. Hopefully we may get together then.
This mail serves to meet two purposes. Firstly, to re-introduce myself as that scholar from Southern Cross University with a research interest and passion for
Caravan and Camping; and, second to introduce Nini (cc’ed above), as the organiser of The Annual China Camping Industry Awards in Beijing.
Please feel free to review my research interests (outcomes) via the links in the signature block. If there is ever anything that you wish to discuss regarding
these, or other matters, please feel free to contact me.
Through my academic engagements, Nini, of the Beijing Jainchihu Outdoor Culture Ltd Co, has invited me to attend and speak to her conference delegates
on 20 January in Beijing. She has also expressed interest in having further engagement with operators of Australian RV and camp grounds as invited
speakers. In this regard I forward to you the prospectus for the 2017 Awards and invite you to make direct contact with Nini at your convenience or to come
back through me is fine. I appreciate the timing for this coming event (20 January) is very tight but perhaps 2018 may be a more timely opportunity for
further China engagement.

Rod

Dr Rodney W Caldicott
Casual Academic (Teaching and Research)
School of Business and Tourism

Nästa möte

Tack för idag
För mer information

husbilsdestinationsverige.se

