Husbil på Öland

Din guide till en underbar husbilssemester
på solens och vindarnas ö!

Som husbilsresenär på Öland är ni varmt välkomna!
Ni kommer nu rulla vidare förbi alvarmark, väderkvarnar,
fornborgar och fantastiska stränder. På Öland får man
möjlighet att uppleva konst, natur, historia, levande lantbruk
och lokala matupplevelser på en och samma gång.Upptäck
nya platser och njut av oslagbar utsikt, fågelkvitter, ljudet av
vågorna som slår mot land och och öns alla dofter.
Varje år besöker ett stort antal husbilar Öland. Vi vill därför
med denna folder berätta vad som är bra att tänka på. För allas
trevnad och för att fler ska få möjlighet att njuta och fortsätta
uppleva denna ö på ett trivsamt och hållbart sätt.
I generationer framåt!
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På Öland finns ett brett utbud av ställplatser och
campingar runt om på ön. För att göra det enkelt för
er att hitta till rätt ställplats, camping och parkering
har vi samlat all information på ett ställe.
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Parkera eller ställa
upp er husbil

4 meter

3 meter

För att du och dina grannar ska kunna övernatta på ett tryggt och
säkert sätt är du som gäst skyldig att följa gällande regelverk
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Minsta
tillåtna säkerhetsavstånd framgår av bilden till höger. Detta
gäller både på ställplatser och campingar.
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Säkerhetsavstånd på ställplatser och campingar

4 meter

Öland är Sveriges kanske populäraste
campingdestination. Och det är inte så
svårt att förstå. Oavsett om det är naturen,
äventyren eller strandlivet som lockar så är
Öland det perfekta resmålet för svemestern.
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Campingar
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Öland erbjuder stor variation av olika miljöer
som till exempel hamn- och strandmiljöer,
utsikt över ängar och rapsfält, eller närheten
till centrum. Scanna QR-koden eller gå in
på oland.se för att komma till vårt utbud av
ställplatser.

4 meter

Ställplatser

Dag- och nattparkering
I Sverige får du parkera och övernatta i din husbil i 24 timmar på vardagar. Alla
hjulen måste stå innanför markerad yta. På lördagar, söndagar och helgdagar
får du stanna till nästa vardag. Om andra regler gäller ser du detta på en
tilläggstavla under P-märket. Tänk på att det kan råda lokala bestämmelser på
vissa reservatparkeringar och att det aldrig är tillåtet att parkera i terrängen..
Scanna QR-koden eller gå in på oland.se för att komma till vårt utbud av dagoch nattparkeringar.

Avfall, latrin, gråvatten
och färskvatten
Det ska vara lätt att göra rätt och vi vill därför hjälpa
dig med hur och var du kan tömma avfall, latrin,
gråvatten samt fylla på med färskvatten. Vi reder
också ut vad som är vad.
Scanna QR-koden för att se vart
du kan tömma ditt latrin och gråvatten.

Gråvatten:
Bad-, disk och tvättvatten, så kallat slaskvatten.
Gråvatten tömmer du vid angivna tömningsplatser specifikt för
gråvatten, var därför extra uppmärksam att du tömmer på rätt
ställe.
Latrin:
Är det som kommer ut ur en människas mage. Kallas även för
svartvatten. Det finns två sorters latrin för husbilar, var därför extra
uppmärksam var du ska tömma just din latrin.
För dig med kassettlösning som toalett bär er kassett till den plats
som är avsedd specifikt för detta.

Avfall:
Vissa tider på året är det extra många som besöker Öland samtidigt
och trycket på sophanteringen blir då väldigt hög. Genom att
källsortera och inte slänga sopor i fulla sopkärl, minskas antalet
sopkärl som blir överfulla och undviker att sopor hamnar löst i
naturen och gör skada för natur och djurliv.
Hitta till en återvinningscentral på Öland

För er med separat latrintank i stil med gråvatten som töms via en
slang från husbilen, tömmer du vid avsedd plats för fast latrintank.
Finns det en platta med tömningsbrunn för gråvatten så kan även
svartvattnet från dessa husbilar tömmas här.
Färskvatten:
Tänk på att det är olika slangar för färskvatten och
avspolningsvatten. Var noga med hur du sköter färskvattenslangen,
tratt och lock så att det inte vidrör smutsig mark eller dylikt.

Mörbylånga

Färjestaden

Köpingsvik

Böda

Vad säger lagen?
Terrängkörningslagen
Det är förbjudet att köra med motordrivna fordon på barmark i terräng
vilket i stort sett är all naturmark utanför vägarna. Det behövs inga
förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla. Syftet
med lagen är att skydda växtlighet, djur och natur från skador.

Enskild väg
Det är upp till den som äger en enskild väg att avgöra om trafik med
motordrivna fordon är tillåten. Ägaren har rätt att förbjuda motortrafik,
eller ett visst slag av motordrivna fordon.
Du kan ställa upp ett fordon alldeles intill vägen, men förutsättningen
är att marken inte skadas och att markägaren inte hindras i sin
verksamhet. Du får inte heller hindra eller utgöra någon fara för
trafiken.
På enskilda vägar gäller samma bestämmelser för parkering som
på andra vägar. Om en markägare vill reglera parkering kan det ske
genom lokala trafikföreskrifter. En markägare kan förbjuda eller tillåta
parkering enligt vissa villkor i ”lagen om kontrollavgift vid olovlig
parkering”. Markägaren måste sätta upp skyltar med de villkor som
gäller.
För mer information: www.naturvardsverket.se

Var kan man köra och parkera
Det kan vara lockande att köra ut på stranden eller ut på alvaret till
en avskild plats. Det får man inte, varken i reservat eller utanför.
Här gäller Terrängkörningslagen. Marken på Öland är känslig och
körs lätt sönder. Parkera bara på platser som är tydligt markerade
som parkeringsplatser. Kolla alltid efter skyltning på plats.

Allemansrätten
Fricampa

Inte störa – inte förstöra

Det finns inga bestämmelser om hur länge du kan ställa upp ditt
motorfordon i anslutning till väg som inte är terräng. När det gäller
tält anses gränsen gå vid något enstaka dygn. En husbil eller husvagn
tar mer plats än ett tält. Fråga därför alltid markägare om lov innan du
ställer upp din husbil eller husvagn i närheten av bostadshus, även om
det bara är för en natt.

Allemansrätten ger oss frihet under ansvar. Det är extra viktigt att
du visar hänsyn till naturen och till de människor du möter där.
Enkla saker att tänka på är att hålla hunden kopplad, cykla och rida
med gott omdöme och stänga grindar till betesmarker du besöker.

Terrängkörningslagen gäller även vid camping i naturen och det är
därför förbjudet att köra med husbil i naturen.

Skyddad natur
Välkommen ut i den öländska skyddade naturen önskar
Länsstyrelsen. På Öland finns 91 naturreservat, så en egen pärla
går att finna. Vid reservatens entré finns en tavla med information,
där du kan läsa om naturen och de föreskrifter som gäller för
området. Det kan kännas tråkigt med förbud, men föreskrifterna
är till för att skydda naturen och göra upplevelsen till det där lilla
extra. Läs därför på tavlan innan du går in i reservatet. Visste du
att allemansrätten inte gäller fullt ut i ett skyddat område där det
finns föreskrifter? Tälta och övernatta är sådant som kan vara
reglerat. Planera gärna ditt besök innan så slipper du bli besviken
på plats.
Länsstyrelsen

Naturkartan

Elda är mysigt men kräver kunskap
Det är inte alltid tillåtet att elda i naturreservaten. Titta på skyltar
i anslutning till entréerna eller på webben innan du börjar elda.
Ta med egen ved eller kol, då du aldrig får använda torra grenar
från naturreservatet att elda med. Dessa är jätteviktiga för många
insekter, mossor och lavar. På Öland blir det ofta torrt på sommaren
och då råder ofta eldningsförbud. Kolla på Länsstyrelsens webbsida
innan så att det inte blir fel.

Läs mer om eldningsförbud

Kustvägen

Älska Öland varsamt

Alla vill vi uppleva fascinerande raukar, vackra fiskebyar och unika
kvarnar. Kustvägen är verkligen unik i sitt slag men för att djur och
natur inte ska ta skada och finnas kvar för kommande generationer
behöver vi ta vårt ansvar. Vägen är smal och skör vilket gör att det
är svårt att mötas med bil utan att tvingas köra utanför vägbanan.
Upplev därför i stället kustvägen på cykel eller till fots. Parkera er
bil och husbil på de angivna parkeringarna och njut av den friska
Ölandsdoften och den ljuvliga vyn i ett långsammare tempo.

Upptäck närområdet med cykel eller till fots
Låt husbilen stå parkerad och ge er ut på cykel eller till fots för att
fånga dofterna från alvar, fauna och hav.

Scanna QR-koden för att se alla dagsparkeringar:

Spara på vattnet
På Öland är det ofta torrt. Nederbörden under året är liten, speciellt
sommartid. Därför gäller det att vara sparsam med vattnet så att
det räcker till alla.

Hitta nya smultronställen här.
Dessutom bidrar du till att Ölands känsliga natur längs småvägarna
inte slits.

Medvetet miljötänk
Ta med dig ditt medvetna miljötänk från vardagen även på
semestern. Spara vatten, källsortera skräp, släck lampan
och ät efter säsong.
Handla närproducerat och närodlat
Se till att välja de lokala alternativen när du är på plats.
Ät och handla kött och grönsaker som framställs på ön.
Då stödjer du de lokala småproducenterna och deras produktion.
Gå ut och plocka - glocka
Det finns mycket plast i vår natur. Ha som vana att plocka upp skräp
när ni stannar med husbilen vid en vägren, på en parkering eller
under vandringen i naturen.
Ta med hunden
För att skydda vilda däggdjur och fåglar måste du ha full koll på din
hund. Oftast innebär det koppeltvång. När djuren har ungar under
vår och sommar är det extra viktigt.

9. Tips på saker att uppleva på ön
Scanna QR-koden för att se Ölands rika utbud av aktiviteter. Här
finns något för alla under hela året.

FAQ
Får du tömma gråvatten i naturen?
Nej. Du får inte tömma gråvatten i naturen, i dagvattenbrunnar eller
tillsammans med latrin vid tömning.

Får du tömma latrin i naturen?
Nej. Du får inte tömma latrin i naturen eller dagvattenbrunnar.

Vilket säkerhetsavstånd gäller mellan uppställd
husbil vid en ställplats och camping?
Utrymmet för varje boendeenhet skall hålla
ett minimiavstånd i enlighet med MSBs
rekommendationer om 4 meter.

Var fyller du på färskvatten?

Får du tömma gråvatten i latrin/svartvattnet?

Vid de flesta tömningsplatserna finner ni påfyllning av färskvatten.

Nej. Gråvatten och latrin töms på olika tömningsanläggningar.

Får du fälla ut markis, ställa ut stolar eller
grill på en klass 2-parkering?

Går det att tömma gråvatten vid rastplatser som
erbjuder tömning för kassett i utslagsvask?

Nej. Det är inte tillåtet.

Nej. Gråvatten får inte tömmas i utslagsvaken på en rastplats.

Får du övernatta på en klass 2-parkering?

Får du tömma latrin i toaletterna vid naturreservaten?

På vardagar i Sverige får du parkera på en klass 2-parkering och
övernatta i din husbil i 24 timmar. Alla hjul måste stå innanför
markerad yta.

Nej. Vissa toaletter har biologiska reningssystem som slås ut av
kemikalier.

Hur länge får du stå med din husvagn
eller husbil på en rastplats?
Rastplatser är avsedda för kortare stopp och raster. På skyltade rastoch parkeringsplatser får du parkera max 24 timmar om inte annat
anges. Läs mer på Trafikverkets webbsida.

På lördagar, söndagar och helgdagar får du stanna till nästa vardag.
Om andra regler gäller, ser du detta på en tilläggstavla under
p-märket. Tänk på att det kan råda lokala bestämmelser på vissa
reservatparkeringar.

Den här foldern är sammanställd och utgiven av Ölands
Turismorganisation i samverkan med Länsstyrelsen och Borgholms
kommun och Mörbylånga kommun.
Kontakt: info@oland.se | 0485 – 88 800

