Tillståndsguide Campingverksamhet
Ska du starta eller driva campingverksamhet? Denna vägledning hjälper dig att sätta dig in i de
regler och krav som ställs på verksamheten och vad kommunen tittar på vid besök i din
verksamhet.

Miljö-och hälsoskydd
Campingverksamhet styrs av de regler som ställs i miljöbalken. Verksamhetsansvarig ska ha
kunskaper som behövs för att skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet (2kap 2§)
och ska ha så kallad egenkontroll av sin verksamhet (26 kap 19§).
Hälsoskyddsavdelningen bedriver regelbunden tillsyn (platsbesök) i verksamheterna för att följa upp
att de krav som ställs på egenkontroll följs. Det görs likadan tillsyn på alla verksamheter. Tittar främst
på servicebyggnader, hur det fungerar för gästerna, tittar på städrutiner samt på sophanteringen.
Det finns en handbok för branschen med riktlinjer ”Så här ska en camping vara för att det ska
fungera bra”, via Folkhälsomyndigheten. Handboken finns på följande
länk:https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a836d8c450a54908bcb95d63a82a5aa3/h
alsoskydd-tallfalligt-boende.pdf
Verksamheterna blir klassade i en tariff som styr tillsynsavgiften. Om verksamheten är välskött kan
man bli nedklassad i avgift.
Miljöskyddsavdelningen hanterar köldmedier, finns exempelvis i kylskåp, frysar och värmepumpar.
Kylrum, frysrum, värmepumpsanläggningar ska det anmälas till miljöavdelningen. Det är antal ton
som ska redovisas och anmälas. Folder om F-gasförordningen, finns att ladda ner på följande länk:
https://skvp.se/aktuellt-o-opinion/lagstiftning/f-gasforordningen. Fgas_folder_operator.pdf
Avdelningen hanterar även klagomål angående nedskärpningsfrågor.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten besöker campingverksamheter för att säkerställa brandsäkerheten där
personsäkerheten är det primära. Vid besöket utgår man från de krav som framgår av de allmänna
råden, MSB, som gäller för alla campingverksamheter i landet. Campingverksamheten är ansvarig
om avvikelser görs.
Länk till allmänna råden: https://www.msb.se/externdata/rs/736bbb43-0035-45d2-b01adc8eec1bfba9.pdf
Länk till brandsäker camping: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskyddbyggnader-och-anlaggningar/Campinganlaggningar/
Man tittar bland annat på att avståndskraven hålls. För att förhindra brandspridning mellan
husvagnar/husbilar (inkl förtält) bör de placeras så att avståndet till annan husvagn/husbil är minst 4
meter i alla riktningar. Husvagnar ska snabbt kunna flyttas för att förhindra brandspridning varför
dragkroken bör peka utåt mot körbanan.
Räddningstjänsten rekommenderar att det erbjuds olika storlekar på campingplatserna. Att det
efterfrågas redan i bokningen vilken storlek vagnen har för att underlätta planeringen med
avståndskraven.

Enligt allmänna råden får upp till 4 enheter, som är bekanta med varandra, avvika från
avståndskravet. Det bör finnas ett skriftligt godkännande. Ta gärna fram ett formulär, en mall som
kan användas för ändamålet.
Släckutrustning ska finnas tillgängliga för gästerna. Maximalt avstånd till närmsta släckutrustning får
inte överstiga 50 meter. Husbilar/husvagnar (campingenheter) bör ha brandsläckare och
brandvarnare.
Gasolhantering. Hantering av gas ökar risken för brand. Husbilar/husvagnar med gasol bör vara
försedda med gasvarnare.
Genom att verksamheten bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete (enligt lag om skydd mot
olyckor (2003:778)) tillgodoser man att brandskyddsåtgärder vitas och upprätthålls. Viktigt att;
-

personalen har kunskap om brandskyddet
utrustning för brandsläckning är väl markerade och den kontrolleras regelbundet
plan finns för anläggningen där eventuell tomt och kvartersindelning framgår liksom
körvägar, särskilda brandsektioneringsåtgärder, var släckutrustning finns med mera
informera campinggärstern om brandskyddet, tex campinganläggningens villkor för
användning av öppen eld och grillning, hur larmning sker vid brand och var
handbrandsläckare finns.

Livsmedel
Ska man hantera livsmedel på sin camping behöver man anmäla detta till livsmedelsavdelningen 14
dagar innan verksamheten startar. Länk till registrering:
https://www.halmstad.se/sjalvservice/sjalvserviceinombyggaboochmiljo/livsmedel/livsmedelsanlagg
ningregistrering.15197.html
Livsmedelsavdelningens inspektörer gör sedan besök i verksamheten. Det görs både oanmälda och
föranmälda inspektioner i syfte att se hur verksamheten ser ut. Man tittar inte alltid på helheten,
tittar på risker och ofta på några specifika områden. Exempel, en butik som säljer förpackade varor,
tittar på kyl, frys och rengöring etcetera. Desto mer öppen hantering av livsmedel desto mer risker
med olika områden. Årsavgift tas ut för livsmedelstillsyn.

Alkohol/tobak
Ska man sälja tobaksprodukter eller folköl ( 2,25 upp till 3,5 procent) på sin camping behöver man
anmäla detta till socialförvaltningen. Med anmälan skickas även ett egenkontrollprogram in där man
redogör för att man är insatt i de regler och krav som ställs för att få sälja. Om tobak säljs från en
automat är det den som ställer ut och fyller på automaten som är ansvarig och ska göra anmälan.
Tillsynsbesök i verksamheten görs för att följa upp så att egenkontrollen följs. Årsavgift tas ut för
tobak/folkölstillsyn.
Mer om vilka krav om ställs, avgifter och anmälan hittar ni här;
https://www.halmstad.se/naringslivarbete/tillstandreglerochtillsyn/forsaljningavtobak.2282.html
Har campingen en restaurang och vill servera alkohol behöver man ansöka om ett serveringstillstånd.
Grundläggande krav som ställs är att företrädarna för verksamheten bedöms vara personligt och

ekonomiskt lämpliga och att det finns ett kök i vilket man kan tillaga ett varierat utbud av mat. Det
bedrivs tillsyn på de restauranger som har serveringstillstånd för att bland annat kontrollera att
ålderskrav och ordning- och nykterhetskraven följs.
Mer om serveringstillstånd, avgifter och ansökan hittar ni här;
https://www.halmstad.se/naringslivarbete/tillstandreglerochtillsyn/serveringavalkohol.1015.html

Vatten/avlopp/utsläpp
De fasta avgifterna baseras på mätarstorlek, antalet stugor och permanent uppställda
campingvagnar som är anslutna till va och uppställningsytan för camping inom området.
Det ska finnas en vattenmätare som mäter allt vatten som förbrukas och som ska läsas av minst en
gång per år och rapporteras till HEM AB. Den rörliga avgiften baseras på förbrukningen.
Avtal ska tecknas med LBVA om verksamheten ligger utanför verksamhetsområdet.
Spillvatten, endast vanligt hushållsvatten ska släppas ut. Restaurang eller gatukök inom området ska
förses med en fettavskiljare. Om fettavskiljare saknas, kan det orsaka stopp på ledningsnätet och
andra fastigheter drabbas.
Om verksamheten saknar möjlighet att ansluta sig till det kommunala VA-nätet måste en enskild VAanläggning byggas. Kontakta hälsoskyddsavdelningens avloppshandläggare.

Byggnadskontoret
Ska ni bygga nytt eller göra ändringar så ta kontakt med byggnadskontoret. En camping är av
säsongskaraktär. Husbil, husvagn, villavagn eller liknande som står längre tid kan vara bygglovpliktiga.
Genomsnittlig handläggningstid är 30 dagar efter att ärendet är komplett och därefter fyra veckor
innan lovet vunnit laga kraft. Byggnadskontoret gör tillsyn efter att det kommit in en anmälan om
olovlig byggnation, eller att Byggnadskontoret på annat sätt fått kännedom om olovlig byggnation.
Byggnadshandläggare har bygglov över disk, öppet hus på onsdagar klockan 14-17, på Rådhuset. En
halvtimmes vägledning erbjuds vissa eftermiddagar i veckan, kontakta Halmstad direkt för
tidsbokning, 035-13 70 00, direkt@halmstad.se

