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Campingplatserna i Sverige är öppna för gäster och 

besökare. Alla gäster uppmanas att följa befintliga 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

SCR Svensk Camping gör inga egna riskbedömningar 

utan till hjälp för detta dokument används de beslut 

och rekommendationer som svenska myndigheter 

 publicerar. Till det lägger vi de erfarenheter och 

kunskaper branschen har kring driften av en 

campingplats, som hjälp för att kunna rekommendera 

rätt åtgärder.

Riktlinjerna i detta dokument är en guide för svenska 

campingplatser som hjälp för att undvika spridning 

av coronaviruset covid-19. Dokumentet innehåller 

exempel på befintliga åtgärder som redan aktiverats 

av campingplatser samt rekommendationer 

från SCR Svensk Camping. En semester på en 

svensk campingplats erbjuder välbehövliga och 

energigivande upplevelser i ett boende som kan vara 

lika säkert som en vistelse i hemmet. Jämfört med andra 

semesterformer erbjuder camping och stugboende 

flera fördelar under rådande omständigheter. Gästerna 

reser till campingplatserna med egen bil eller annat 

fordon, de har kontroll över sin egen närmiljö, vistas 

mestadels utomhus och det är alltså förhållandevis 

enkelt att uppnå rekommenderad social distansering. 

Campingverksamheten som sådan omfattas för 

närvarande inte av pandemilagens förordning och 

föreskrifter utan av Folkhälsomyndighetens föreskrifter 

och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra 

smitta av covid-19. Vissa delar av verksamheten kan 

omfattas av pandemilagen eller annan lagstiftning. 

Butiker och liknande omfattas av bestämmelserna som 

gäller för handelsplatser, finns det en badanläggning 

med omklädningsrum inomhus på området så skulle 

denna också kunna omfattas av samma bestämmelser. 

Även restaurang omfattas av den särskilda regleringen 

av restauranger. Om campingen hyr ut lokal så kan 

den också omfattas av pandemilagens förordning och 

föreskrifter. 
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SCR Svensk Camping har sammanställt nedanstående guide med 
förslag på åtgärder som vi rekommenderar våra medlemsföretag 
under nuvarande förhållanden. 

1.  Följ myndigheters beslut och rekommendationer 
och bevaka kontinuerligt händelseutvecklingen.

2.  Gör en egen riskbedömning och vidta de åtgär-
der som anses vara nödvändiga.

3.  Beräkna antalet människor som får vistas i  
campingplatsens olika utrymmen och anslå  
detta tydligt.

4.  Informera gäster, besökare och medarbetare om 
vilka försiktighetsåtgärder som gäller på anlägg-

ningen i lämpliga kanaler, och vid behov på erfor-
derliga språk. Man har från Folkhälsomyndigheten 
särskilt tryckt på att verksamheten skall informera 
gästerna om vad som gäller.

5.  Ta fram rutiner för att tillse att försiktighetsåtgärder 
efterlevs och fungerar.

6.  Dokumentera skriftligt de smittskyddsåtgärder som 
verksamheten har vidtagit.

1.  Personal som har minsta sjukdomssymtom såsom 
snuva, hosta eller feber ska stanna hemma.

2.  Genomför extra utbildning till personal kring krav 
på hygien och städning.

3.  Tvätta händerna ofta och noggrant med varmt 
vatten och tvål. Handsprit kan vara ett alternativ 
där man inte har tillgång till tvål och vatten.

4. Ha rena kläder.

5. Håll avstånd.

6.  Ta fram riktlinjer och checklistor för medarbetare 
gällande hantering och kontaktvägar till sjukvår-
den vid misstanke/symtom eller oro.

PERSONAL   

ALLMÄNT

Rekommenderade riktlinjer
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1.  Beräkna antalet gäster som får vistas samtidigt i 
receptionen, så att avstånd kan hållas till övriga 
gäster, och anslå detta tydligt. Endast en i varje 
familj bör vistas i receptionen samtidigt. Om 
receptionen erbjuder försäljning av varor räknas 
den som handelsplats och endast en gäst per  
10 m2 får vistas där samtidigt.

2.  Skapa möjlighet att köa även utomhus. Här bör 
informationsmaterial tas fram som tydligt visar vad 
som gäller. Gör markeringar i marken eller tydlig-
gör på annat sätt hur man skall stå i reception 
och eventuell kö.

3.  För de gäster som har förbokat och betalat kan 
kuvert förberedas med nycklar, passerkort etc.

4.  För de som har möjlighet kan snabbutcheckning 
erbjudas genom att lägga nycklar i en brevlåda 
eller liknande. 

5. Utöka städrutinerna i receptionen.

6.  Informera gästerna om de försiktighetsåtgärder 
som vidtagits och vad som gäller på anläggning-
en.

RECEPTION

1.  Beräkna det maximala antalet kunder eller besö-
kare som får vistas i butiken. Endast en gäst per 
10 m2 får vistas i butiken.

2. Skapa rutiner för avstånd vid köande.

3. Utöka städrutinerna i butiken.

4.  Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräk-
ningen enligt punkt 1 har gjorts. 

5. Tydligt anslå maxantalet.

6. Säkerställa att maxantalet inte överskrids.

7.  Informera kunder och besökare om hur smittsprid-
ning kan undvikas.

8.  Erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att 
tvätta händerna med tvål och vatten eller erbju-
da handdesinfektion.

9.  Skapa rutiner och informationsmaterial för att 
begränsa antalet kunder som vistas i butiken 
samtidigt.

BUTIK

1.  Informera gäster om att de skall följa Folkhäl-
somyndighetens allmänna rekommendationer.

2.  Ta fram rutiner för hantering av gäst som insjuknar 
på plats. 

3.  Informera gäster hur man bör göra om man kän-
ner sig sjuk på platsen.

4.  Informera gäster om vikten av att tvätta händerna 
ofta och noggrant med varmt vatten och tvål. 

5.  Uppmana gäster att hålla avstånd till andra och 
informera om vikten av att undvika tät kontakt 
mellan individer.

6.  Informera gäster om vilka regler som gäller  
angående antalet som får vistas i olika utrym-
men på campingplatsen, och vikten av att hålla 
avstånd.

GÄSTER

4  
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1.  Beräkna hur många som får vistas i servicehuset 
samtidigt. Anslå detta tydligt. Vid eventuell kö 
utanför behövs åtgärder för att säkerställa att 
gästerna håller avstånd i kön, genom till exempel 
markeringar i marken.

2.  I utrymmen för WC och dusch med separat om-
klädningsutrymme, rekommenderas att inte tillåta 
fler personer än antalet duschar respektive WC.

3.  Vi rekommenderar också att tvättställ stängs av 
vid behov, så det går att hålla avstånd.

4.  Barn och andra som kräver ledsagning undantas 
från antalet.

5.  Ta fram en rutin för användning av servicehus, det 
vill säga någon form av schema så att inte alla 
använder det samtidigt. 

6. Utöka städrutinerna i servicebyggnaderna.

7.  Desinficera alla kontaktytor vid varje städtillfälle. 
Var extra noga med toaletter, handtag, knoppar, 
strömbrytare etc.

8. Säkerställ att det alltid finns tillgång till tvål. 

9.  Uppmana besökarna till att hålla avstånd till var-
andra i servicebyggnaden. 

10.  Ta med i beräkningen att många gäster kommer 
att använda tömningsstation eller utslagsback 
istället för servicehuset. 

11.  Förstärk städning av tömningsstation. Om möjligt 
tillhandahåll engångshandskar och desinfektions-
medel för att kunna desinficera efter varje besök.

SERVICEBYGGNADER 

1.  Gäster ska äta och dricka sittandes vid bord, 
bardisk eller liknande.

2.  Trängsel får inte förekomma utan gäster ska  
kunna hålla avstånd mellan varandra.

3.  Glesa ut borden i restauranger och serverings-
lokaler.

4.  Erbjud om möjligt mat för avhämtning.

5.  Sällskap ska hålla minst en meters avstånd från 
andra sällskap.

6.  Antalet besökare i ett och samma sällskap får 

uppgå till högst fyra personer. Om de är fler måste 
sällskapet delas upp.

7.  Serveringen måste sluta sälja alkohol klockan 
20.00 och vara utrymd för förtäring på stället mel-
lan klockan 20.30 och klockan 05.00. 

8.  Ett serveringsställe får hålla öppet för försäljning 
av mat och dryck som inte förtärs på stället. 

9. Utöka städrutinerna i restaurangen.

10.  Informera gästerna vad som gäller och hur man 
undviker smittspridning.

RESTAURANG
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 1.  Utöka städrutinerna i stugor och annat boende som hyrs ut.

2.  Desinficera boendet mellan varje byte av gäst. Var extra noga med toaletter samt kontaktytor som till exempel 
handtag, knoppar, strömbrytare, fjärrkontroller etc.

3.  Placera ut tvål för att underlätta för gästerna att tvätta händerna.

4.  Om gäster i flera stugor vill samlas så gäller samma regler inom- som utomhus, inte fler än 8 personer.

5. När det gäller lån/hyra av lokal för privat sammankomst gäller således max 8 personer.

STUGOR, RUM
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1.  Beräkna det maximala antalet som får vara på poolområdet samtidigt. Om omklädning sker inomhus  
gäller samma begränsning där som för inomhusbad, 10 m2 per person.

2.  Dokumentera antalet som får vistas på området samtidigt och informera gästerna genom att anslå detta. 

3.  Vid eventuell kö behövs åtgärder för att säkerställa att gästerna håller avstånd i kön, genom till exempel  
markeringar i marken.

UTOMHUSPOOL

1.  Beräkna det maximala antalet kunder eller besö-
kare som får vistas i badet samtidigt. Endast en 
gäst per 10 m2 får vistas där samtidigt.

2.  Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräk-
ningen enligt punkt 1 har gjorts. 

3. Tydligt anslå maxantalet. 

4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids.

5. Skapa rutiner för avstånd vid eventuellt köande.

6.  Informera besökare om hur smittspridning kan 
undvikas.

7.  Erbjud besökare och kunder möjlighet att  
tvätta händerna med tvål och vatten eller  
erbjud handdesinfektion.

8.  Skapa rutiner och informationsmaterial för att 
begränsa antalet gäster som vistas i badet  
samtidigt.

INOMHUSBAD 

1.  Beräkna hur många som får vistas i de olika loka-
lerna samtidigt. Anslå detta tydligt. Vid eventuell 
kö utanför behövs åtgärder för att säkerställa att 
gästerna håller avstånd i kön, genom till exempel 
markeringar i marken. Detta gäller särskilt kök och 
disk.

2.  I kök och disk rekommenderas max en person per 
matlagnings- respektive diskplats. Om det trots 
detta blir trångt bör ytterligare begränsningar 
införas.

3.  Ta fram en rutin för användning av gemensamma 

utrymmen, det vill säga någon form av schema, 
så att inte alla använder utrymmena samtidigt. 

4. Utöka städrutinerna i lokalerna.

5.  Desinficera alla kontaktytor vid varje städtillfälle. 
Var extra noga med handtag, knoppar, strömbry-
tare etc.

6.  Säkerställ att det alltid finns tillgång till tvål alterna-
tivt handsprit. 

7.  Uppmana besökarna till att hålla avstånd till var-
andra i lokalerna. 

GEMENSAMHETSUTRYMMEN (kök, disk, matplats, tv-rum, barnrum m.m.)
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1.  Beräkna det maximala antalet kunder eller  
besökare som får vistas i badet samtidigt. Endast 
en gäst per 10 m2.

2.  Skriftligt dokumentera maxantalet och hur  
beräkningen enligt punkt 1 har gjorts.

3. Tydligt anslå maxantalet. 

4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids.

5. Skapa rutiner för avstånd vid eventuellt köande.

6.  Informera besökare om hur smittspridning kan 
undvikas.

7.  Erbjuda besökarna möjlighet att tvätta händerna 
med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfek-
tion.

8.  Skapa rutiner och informationsmaterial för att 
begränsa antalet gäster som vistas i lokalerna 
samtidigt.

RELAX / SPA

1.   Vid arrangerad verksamhet utomhus som 
motions aktiviteter, barnklubb och övriga barn-
aktiviteter gäller begränsningen 8 personer både 
inne och ute. Det är ingen skillnad om det är barn 
eller vuxna i detta sammanhang.

2.   Vid guidning gäller begränsning 8 personer, detta 
både inomhus och utomhus. Till exempel guidad 
kajakpaddling eller guidad vandring, m.m.

3.   När det gäller övriga aktiviteter som till exempel 
minigolf gäller de allmänna reglerna att antalet 
deltagare begränsas så att det säkerställs att 
ingen smittspridning sker. Anslå till exempel tydligt 
hur många som får vistas inom minigolfområdet 
samtidigt, samt begränsa antalet personer som 
spelar tillsammans.

4.   Tvätta och desinficera redskapen efter varje gäst.

AKTIVITETER PÅ ANLÄGGNINGEN M.M.

Kurs- och konferensverksamhet på konferensanlägg-
ningar omfattas normalt inte av pandemilagen. Detta 
om allmänheten inte har tillträde, till exempel företag, 
förening eller annat slutet sällskap. Skulle någon kurs 
eller föreläsning bedömas vara allmän samman-

komst kan den omfattas av pandemilagen, där be-
gränsningen är åtta deltagare. Naturligtvis skall mötet 
bedrivas på ett smittsäkert sätt. Uthyraren ansvarar för 
att lokalen är lämplig för ändamålet och den som hyr 
ansvarar för att mötet bedrivs på ett smittsäkert sätt.

UTHYRNING LOKAL FÖR KONFERENS OCH KURSER 

Om lokal/utrymme inomhus upplåtes för privat 
sammankomst får det vara max 8 deltagare. Med 
privat sammankomst menas att huvudsyftet är socialt 

umgänge. Till exempel födelsedagskalas eller annan 
fest. Även middag är en privat sammankomst.

UTHYRNING LOKAL FÖR PRIVAT SAMMANKOMST 
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Utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna 
råd och rekommendationer är det viktigt att varje 
företag gör sina egna bedömningar och vidtar de 
åtgärder som de anser vara nödvändiga. Observe-
ra även att regioner och kommuner kan ha egna 

rekommendationer som anger särskilda krav för 
besöksnäringen. 

Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om de 
ändringar som görs i olika föreskrifter och allmänna 
råd.

KOMMENTAR


