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Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Enköpings kommun
angående husbilsturism
Förslag
Vi föreslår att Enköpings kommun skapar förutsättningar för att husbilsturister avgiftsfritt
skall kunna tömma gråvatten och latrin på fyra platser i kommunen, Enköping centralt i
närheten av befintliga ställplatser, Fjärdhundra, Örsundsbro och Trögden.

Bakgrund
Definitioner:
Ställplats Ett för ändamålet 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.
Quick stop En parkeringsplats i en camping
eller i direkt anslutning till den, och mot en
lägre avgift än en vanlig campingplats, får
man nyttja campingens bekvämligheter
såsom dusch, kök, möjlighet att fylla och
tömma vatten etc. Brukar gälla mellan 22:00
- 09:00.
Övernattningsplats Kan vara en Ställplats,
Quick stop, Parkeringsplats eller något annat
ställe där en husbil står över natten.
Regionförbundet Uppsala län och Visit
Uppland, 2013
I ” Strategi för en hållbar besöksnäring i
Uppsala län till år 2020” har man som mål
”att fördubbla besöksnäringens omsättning på
tio år, räknat från år 2010. Detta mål
ansluter till den nationella strategin”.
Husbilsturism
Det finns c:a 80 000 husbilar registrerade i
Sverige och över 1,3 miljoner i Europa. De
ägs till största delen av äldre personer.
Många använder husbilen under stora delar
av året.
Att resa med husbil ger en stor frihet att
enkelt och bekvämt kunna besöka platser
både i tätorter och utanför allfarvägarna och
de vanliga turiststråken.
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Vart man åker, styrs givetvis av vars och ens
intresse, men varje natt måste man dock stå
någonstans, och då helst på en plats som är
trygg.
SWEDE STOPS ek. för.
SWEDE STOPS ek.för. bildades med syfte att
främja husbilsturism på svenska
landsbygden.
Föreningen är ett resultat av en resa som vi
som husbilsturister gjorde 2014 under två
månader i Storbritannien (GB) och
Republiken Irland (IRL).
Innan avfärd hade vi sökt all upptänklig
information om hur det var att vara
husbilsturist i GB och IRL. Det fanns sparsamt
med information om var vi kunde stå för
natten och var vi kunde få service (vatten,
tömning av BDT-vatten och latrin).
Till slut fann vi "Brit Stops™", ett nätverk av
övernattningsplatser, sammanställda i en bok
med c:a 420 näringsidkare på landsbygden
och där husbilsturister, utan avgift, får stå i
max 24 timmar i anslutning till de lokala
verksamheterna (vi besökte 35 av dessa).
I Frankrike, Spanien, Schweiz, Italien och
Tyskland finns motsvarande nätverk. Länkar
finns på SWEDE STOPS hemsida:
www.swedestops.se.
Samtliga dessa nätverk syftar till att främja
landsbygdsturism. Husbilsturister skall lockas
att stanna till vid lokala näringsidkare.
Husbilsturister kommer inte så lätt i riktig
kontakt med lokalbefolkningen som bor och
verkar i Sverige, i synnerhet på landsbygden.
Husbilsturisten lever liksom utanför
samhället.

För att fylla denna lucka arbetar SWEDE
STOPS ek.för. för att i Sverige etablera ett
nätverk, där man i anslutning till olika
näringsidkare verksamheter på landsbygden
t.ex. gårdsbutiker, producenter och
restauranger, konstnärer och arrangörer av
olika aktiviteter, utan motkrav, erbjuds en
avgiftsfri plats att stå på under max 24
timmar.
Ett sådant nätverk ger husbilsturister, både
från Sverige och andra länder, en möjlighet
att stifta bekantskap med lokala
näringsidkare och svensk kultur.

Även om det inte finns någon skyldighet att
handla/äta, har den franska motsvarigheten
till SWEDE STOPS rapporterat att c:a 90% av
husbilsturisterna handlar/äter - de har ju
sparat en campingavgift på upp till 300 kr.
Husbilsturisten för med sig i husbilen både
kyl, frys och skafferi som behöver
kompletteras.
Vi bor i Enköpings kommun har valt att starta
verksamheten i Enköpings kommun kontakter
har tagits med verksamhetschefen för
Museum och turism, Fjärdhundraland och
Mälarland. Intresset från näringsidkare att
som värdar vara med i nätverket bedömer vi
som stort.

Motivering
Husbilar är helt självförsörjande och klarar sig oftast i flera dygn utan service.
Vi har under sju år åkt med husbil i ett 20-tal europeiska länder och funnit att det är frekvent med
möjligheter att tömma gråvatten och latrin. Vatten kan ofta fås gratis på någon tankstation eller
mot en avgift på c:a 10 kr för 100 liter. Att tömma gråvatten och latrin är som regel avgiftsfritt.
Enköpings kommun har anlagt 10 parkeringsplatser för husbilar i anslutning till Hamnmagasinen.
Det finns sex eluttag, tillgång till WC och dusch. Det är tillåtet att stå i tre timmar utan avgift och
längre tid kostar 80 kr per dygn utan el och 100 kr med el. Förmodligen finns det möjlighet att
erhålla vatten i de kranar som finns på kajen. För att kunna kallas ställplats, krävs per definition
närhet till tömning av avlopp.
Inom Enköpings kommun finns ingen plats att bli av med gråvatten och latrin. Det finns risk att
latrin tömmes inne i hygiendelen i anslutning till de befintliga ställplatserna. Gråvattnet hamnar i
skogen eller i ett dike längs vägen.
Förvisso finns det inne på campingen i Bredsand (5 km från centrum) en anläggning för tömning
av gråvatten och latrin. Tyvärr går det inte att med en stor husbil komma nära, marken är instabil.
Dessutom är campingägaren inte intresserad, inte ens mot betalning, att ta emot husbilar för
tömning.
Om Enköpings kommun kan erbjuda husbilsturister tillgång till service i form av vatten, tömning
av gråvatten och latrin, både centralt och på landsbygden, borde intresset öka för att stanna kvar
längre i vår kommun.
Bifogat finns enkla och billiga lösningar som praktiseras i andra kommuner
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