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Campingplatser

Avstånd
Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra
meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter.

Om avsteg från ovan förekommer ska verifieringsbara kompenserande åtgärder vidtas och
redovisas för räddningstjänsten.
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Släckutrustning
På campinganläggningen bör det finnas lämplig släckutrustning som är tillgänglig även för
campinggästerna.
Exempel på lämplig släckutrustning är handbrandsläckare med pulver på minst sex kg.
Avståndet mellan släckutrustning och en campingenhet eller ett tält bör inte överstiga 50
meter.
Släckutrustningen bör placeras väl synlig och företrädesvis i anslutning till reception eller
serviceanläggningar. Markering av släckutrustningen bör ske enligt bestämmelserna i
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:11) om varselmärkning och varselsignalering
på arbetsplatser.
Släckutrustningen bör ses över regelbundet för att kontrollera att den finns på plats och är
funktionsduglig.

Utbildning av personal
All personal på campinganläggningen bör ha kunskap om brandskyddet på anläggningen och kunna
vidta de åtgärder som behövs vid brand.
Exempel på viktig kunskap är hantering av handbrandsläckare samt ansvarsfördelning och rutiner vid
brand.

Information till campinggäster
Campinggästerna bör på lämpligt sätt informeras om brandskyddet.
Informationen kan exempelvis röra campinganläggningens villkor för användning av öppen eld och
grillning, hur larmning sker vid en brand och var släckutrustning finns.

Tillgänglighet för räddningstjänsten
Räddningsväg skall anordnas om det befintliga gatunätet inte ger tillräcklig åtkomlighet för att
räddningsfordon ska kunna göra en effektiv insats. Räddningsvägen markeras med särskild skylt, ska
underhållas och får ej blockeras.
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