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Campingplassene i Sverige er åpne for gjester og 

besøkende. Alle gjester oppfordres til å følge gjeldende 

anbefalinger fra svenske Folkehelsemyndigheten.

For å anbefale riktige tiltak og retningslinjer foretar ikke 

SCR Svensk Camping egne risikovurderinger, men bruker 

svenske myndigheters beslutninger og anbefalinger som 

grunnlag i dette dokumentet, i tillegg til bransjens egen 

erfaring og kunnskap rundt drift av campingplass.  

Retningslinjene i dette dokumentet er en guide for 

bruk av svenske campingplasser, som hjelp til å hindre 

spredning av coronaviruset covid-19. Dokumentet 

inneholder eksempler på aktuelle tiltak som allerede 

anvendes av campingplasser, samt anbefalinger fra SCR 

Svensk Camping. En ferie på en svensk campingplass 

tilbyr sårt tiltrengt og energigivende opplevelser i en 

boform som kan være like trygt som et opphold hjemme. 

Sammenlignet med andre ferieformer har overnatting 

på camping og hytter flere fordeler under rådende 

omstendigheter. Gjestene reiser til campingplassene 

i egen bil eller annet kjøretøy, de har kontroll på sitt 

nærmiljø, besøket foregår delvis utendørs og det 

er forholdsvis enkelt å opprettholde anbefalt sosial 

distansering.

På nåværende tidspunkt dekkes ikke 

campingvirksomheten som sådan av pandemilovens 

forskrift, men av det svenske folkehelseinstituttets regelverk 

og generelle retningslinjer om felles ansvar for å forhindre 

smitte av covid-19. Enkelte deler av virksomheten kan 

være dekket av pandemiloven eller annen lovgivning. 

Butikker og lignende dekkes av regelverket som gjelder 

for handelssteder. Hvis det er et badeanlegg med 

innendørs garderober på området, kan dette også 

omfattes av samme regelverk. Restauranter er særskilt 

dekket av forskriften for restauranter. Hvis campingen leier 

ut lokaler så kan dette også omfattes av pandemilovens 

regler og forskrifter.
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SCR Svensk Camping har sammenstilt følgende guide med forslag 
til tiltak som vi anbefaler våre medlemsbedrifter under nåværende 
omstendigheter.

1.  Følg myndighetenes beslutning og anbefalinger 
og hold deg oppdatert på utviklingen.  

2.  Gjør din egen risikobedømming og iverksett de 
tiltakene som anses som nødvendige.

3.  Beregn antall mennesker som besøker camping-
plassens ulike områder og vis dette tydelig.  

4.  Informer gjester, besøkende og medarbeidere om 
hvilke tiltak som gjelder på campingplassen i ak-

tuelle kanaler, og ved behov også på ulike språk. 
Folkehelsemyndighetene har lagt spesielt vekt på 
at virksomheten skal informere gjestene godt om 
gjeldende regler. 

5.  Utvikle prosedyrer og rutiner for å sikre at forholds-
regler fungerer og overholdes.

6.  Dokumenter skriftlig de aktuelle smittevernreglene 
som virksomheten har vektlagt. 

1.  Personalet som har sykdomssymptomer som snue, 
rennende nese, hoste eller feber skal holde seg 
hjemme.

2.  Opplys og gjennomfør ekstra utdanning av 
personalet når det kommer til krav om hygiene og 
vasking.

3.  Vask hendene ofte og nøye med varmt vann og 
såpe. Håndsprit kan være et alternativ når man 
ikke har tilgang til såpe og vann.

4. Sørg for rene klær.

5. Hold avstand. 

6.  Ta fram retningslinjer og sjekklister for medarbeid-
ere når det kommer til håndtering og kontaktinfor-
masjon for legehjelp ved mistanke om symptomer 
eller uvissheter

PERSONALET

GENERELT 

Anbefalte retningslinjer
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1.  Beregn antall gjester som kan være til stede i 
resepsjonen samtidig og vis dette tydelig, slik at 
avstanden kan holdes til øvrige gjester. Kun én fra 
hver familie bør oppholde seg i resepsjonen. Om 
resepsjonen tilbyr salg av varer regnes den som 
en butikk og kun én gjest per 10m2 får oppholde 
seg i lokalene samtidig.

2.  Lag et opplegg for køsystem utendørs. Her bør 
det finnes tydelig informasjonsmateriell som viser 
gjeldende regler. Lag markeringer på bakken eller 
tydeliggjør på annet vis hvor man skal stå i reseps-
jonene og i køen.

3.  For de gjestene som har forhåndsbooket og 
betalt kan konvolutt med nøkler, pass etc. forbe-
redes.  

4.  For de som har mulighet kan rask utsjekk tilbys 
gjennom å legge nøkler i en postkasse eller lig-
nende. 

5. Utvid vaskerutinene i resepsjonen.

6.  Informer gjestene om forholdsregler som er ved-
tatt og gjeldende tiltak på campingplassen. 

RESEPSJON

1.  Beregn maksimalt antall kunder som kan besøke 
butikken. Kun en gjest per 10m2 om gangen.

2. Lag rutiner for avstand i køen.

3. Øk rutiner for vasking av butikken.

4.  Dokumenter skriftlig maksantall og hvordan utreg-
ningen i forbindelse med punkt 1 er gjort.

5. Anslå tydelig maksantall.

6. Sikre at maksantallet ikke overskrides.

7.   Informer kunder og besøkende om hvordan smit-
tespredning kan hindres.

8.   Tilby besøkende mulighet til å vaske hendene 
med såpe og vann, eller tilby hånddesinfeksjon.

9.  Lag rutiner og informasjonsmateriale for å begren-
se antall kunder som besøker butikken samtidig.

BUTIKK

1.  Informer gjestene om at de skal følge de generel-
le anbefalingene fra svenske Folkehelsemyndighe-
ter.

2.  Lag rutiner for håndtering av syke gjester under 
opphold.

3.  Informer gjester om hva de bør gjøre hvis de kjen-
ner seg syke i løpet av oppholdet.

4.  Informer gjester om viktigheten av å vaske hender 
ofte og nøye med varmt vann og såpe.

5.  Oppfordre gjester til å holde avstand, og informer 
om viktigheten av å unngå tett kontakt mellom 
personer.

6.  Informer gjester om antall personer som får be-
søke de ulike tilbudene på campingplassen, og 
oppfordre til å holde avstand. 

GJESTER
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1.  Beregn og vis tydelig hvor mange som får besøke 
servicehuset samtidig. Ved eventuell kø utenfor 
trengs tiltak for å sikre at gjestene holder avstand i 
køen, med for eksempel markering på bakken.

2.  På toaletter og dusjer med separate omklednings-
rom, anbefales det å ikke tillate flere personer enn 
antall dusjer og respektive toalett.

3.  Vi anbefaler også at det stenges av for vasking 
ved behov, slik at det er mulig å holde avstand.

4.  Barn og andre som krever ledsagere unntas fra 
antallet.

5.  Lag en rutine for bruk av servicebygning, for ek-
sempel et slags skjema, slik at ikke alle bruker det 
samtidig.

6. Utvid vaskerutinene i servicebygningen.

7.  Desinfiser alle kontaktflater ved hver vaskerunde. 
Vær ekstra nøye med toaletter, håndtak, knapper, 
strømbrytere etc.

8. Sør for at det alltid finnes tilgang til såpe.

9.  Oppfordre besøkende til å holde god avstand til 
hverandre i servicebygningen.

10.  Ta hensyn til at mange gjester kommer til å bruke 
tømmingsstasjonen eller utslagsvasken i stedet for 
servicebygningen.

11.  Forsterk vasking av tømmingsstasjon. Om mulig, 
tilby engangshansker og desinfeksjon for å kunne 
desinfisere etter hvert besøk.

SERVICEBYGNINGER 

1.  Gjester skal spise og drikke sittende ved bord, 
bardisk eller lignende.

2.   Trengsel må ikke oppstå, gjestene skal kunne 
holde god avstand mellom hverandre.

3.   Spre ut bordene i restauranten og serveringsloka-
let.

4.   Om mulig, tilby mat til avhenting.

5.   Antall besøkende i ett og samme selskap får ikke 
overskride fire personer. Om de er flere må selska-
pet deles opp.

6.   Serveringen må stenge alkoholsalget klokken 
20.00 og opphøre mellom klokken 20.30 og 05.00.

7.   Et serveringssted får holde åpent for salg av mat 
og drikke som ikke nytes på stedet.

8.  Utvid vaskerutinene i restauranten.

9.   Informer gjestene om gjeldende regler og hvor-
dan man unngår smittespredning. 

RESTAURANT
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1. Utvid vaskerutinene i hytter og andre boformer som leies ut.

2.  Desinfiser bostedet mellom hvert bytte av gjest. Vær ekstra nøye med toalett samt kontaktflater som for  
eksempel håndtak, knapper, strømbrytere, fjernkontroller etc.

3.  Legg til retter for at gjestene kan vaske hender med å legge ut såpe.

4.  Om gjester i flere hytter vil samles så gjelder samme regler innendørs som utendørs, ikke flere enn åtte  
personer av gangen.

5. Når det gjelder utleie/lån av lokaler for private sammenkomster gjelder således åtte personer.

HYTTER OG ROM
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1.  Beregn maksimalt antall som kan benytte bassengområdet samtidig. Hvis omkledning skjer innendørs gjelder 
samme begrensning der som innendørsbad, 10m2 per person.

2. Dokumenter antall som får besøke området samtidig og informer gjestene om dette.

3.  Ved eventuell kø trengs tiltak for å sikre at gjestene holder avstand i køen, gjennom eksempelvis markeringer på 
bakken.

UTENDØRSBASSENG 

1.  Beregn maksimalt antall som kan benytte bas-
sengområdet samtidig. Hvis omkledning skjer 
innendørs gjelder samme begrensning der som 
innendørsbad, 10m2 per person.

2.  Dokumenter antall som får besøke området samti-
dig og informer gjestene om dette.

3.  Ved eventuell kø trengs tiltak for å sikre at gjeste-
ne holder avstand i køen, gjennom eksempelvis 
markeringer på bakken.

4.  Sikre at maksantallet ikke overskrides.

5.   Lag rutiner for avstand ved eventuell kødannelse.

6.   Informer besøkende om hvordan hindre smit-
tespredning.

7.   Tilby besøkende og kunder mulighet til å vaske 
hende med såpe eller tilby hånddesinfeksjon.

8.   Lag rutiner og informasjonsmateriell for å begren-
se antall gjester som besøker badet samtidig.

INNENDØRSBAD

1.  Beregn og vis tydelig hvor mange som får besøke 
de ulike lokalene samtidig. Ved eventuell kø 
utenfor kan det være nødvendig med tiltak, som 
for eksempel markeringer på bakken, for å sikre 
at gjestene holder avstand i køen. Dette gjelder 
særskilt kjøkken og oppvask.

2.  På kjøkkenet og ved oppvasken anbefales maks 
en person per matlagings- og oppvaskplass.

3.  Lag en rutine for bruk av fellesareal, for eksempel 
et skjema, slik at ikke alle bruker området samti-
dig.

4. Utvid vaskerutinene i lokale.

5.  Desinfiser alle kontaktflater ved hver vaskerunde. 
Vær ekstra nøye med håndtak, knapper, strømbry-
tere etc.

6.  Sikre at det alltid finnes såpe eller håndsprit 
tilgjengelig.

7.  Oppfordre besøkende til å holde avstand til 
hverandre i lokalene.

FELLESAREALER (Kjøkken, oppvask, spiseplass, tv-rom, barnerom m.m)
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1.  Beregn maksimalt antall kunder eller besøkende 
som får besøke spaet eller relax-avdelingen samti-
dig. Kun en gjest per 10 m2.

2.  Dokumenter skriftlig maksantall og hvordan be-
regningen i punkt 1 er gjort. 

3. Anslå tydelig maksantall.

4. Sikre at maksantallet ikke overskrides.

5.  Lag rutiner for avstand ved eventuell kødannelse.

6.   Informer besøkende om hvordan hindre smit-
tespredning.

7.   Tilby besøkende og kunder mulighet til å vaske 
hende med såpe eller tilby hånddesinfeksjon.

8.   Lag rutiner og informasjonsmateriell for å begren-
se antall gjester som besøker badet samtidig. 

RELAX / SPA

1.  Ved arrangert virksomhet utendørs som mosjons-
aktiviteter, barneklubb og øvrige barneaktiviteter 
gjelder en begrensning på åtte personer både 
inne og ute. Det er ingen forskjell på om det er 
barn eller voksene i denne sammenheng.

2.  Ved guidede turer gjelder en begrensning på 
åtte personer, dette gjelder både innen- og 
utendørs. Som for eksempel guidet kajakkpad-
ling eller guidet vandring m.m.

3.  Når det gjelder øvrige aktiviteter, som for ek-
sempel minigolf, gjelder generelle regler om at 
antallet deltakere begrenses slik at det sikres 
at det ikke skjer smittespredning. Vis tydelig for 
eksempel tydelig hvor mange som kan besøke 
minigolfområdet samtidig, samt begrens antall 
personer som spiller sammen.

4. Vask og desinfiser redskapene etter hver gjest.

VIRKSOMHETENS AKTIVITETER M.M. 

Kurs og konferansevirksomet på konferanseanlegg 
omfattes normalt ikke av pandemiloven. Dette 
gjelder samlinger som ikke er åpne for allmenheten, 
som for eksempel foretak, foreninger eller annet 
lukket selskap. Hvis kurs eller forelesninger vurderes til 
å være allmenn sammenkomst kan den omfattes av 

pandemiloven, der begrensningene er åtte deltake-
re. Møtet skal gjennomføres på en smittevernmessig 
forsvarlig måte. Utleier er ansvarlig for at lokalene 
er egnet for formålet, og leietaker er ansvarlig for at 
møtet gjennomføres på en smittevernmessig forsvar-
lig måte.

UTLEIE AV LOKALER TIL KONFERANSE OG KURS 

Om innendørslokalet leies ut til private sammen-
komster er det kun tillatt med åtte deltakere. Med 
privat sammenkomst menes det at formålet er sosial 

omgang, som for eksempel bursdagsselskap eller an-
nen fest. Også middager er en privat sammenkomst.

UTLEIE AV LOKALER TIL PRIVAT SAMMENKOMST 
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Basert på svenske Folkehelsemyndigheters regelverk, 
generelle råd og anbefalinger, er det viktig at hvert 
selskap foretar egne vurderinger og gjennomfører de 
tiltakene som de anser som nødvendige. Vær også 

oppmerksom på at regioner og kommuner kan ha 
sine egne anbefalinger med spesifikke krav til besøk-
snæringen. Det er også viktig å holde seg oppdatert 
på generelle råd og endringer i de ulike forskriftene.

KOMMENTAR


