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Agneta Gustafsson och Josef Angerbjörn är advokater vid Advokat-
byrån Nywa. I Bil & Bostad förklarar de varannan vecka juridiska ord 
och begrepp samt svarar på läsarnas frågor om juridik, främst om 
avtalsrä�  och bostadsköp.

Fråga advokaten

Har du en fråga? Skriv till Agneta och Josef!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, e-posta 
din fråga till advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

JOSEF
ANGERBJÖRN
Advokat, 
Advokatbyrån Nywa

Hej Josef,
Som nybliven pensionär planerar jag nu för 
att resa runt i Sverige och står därför i valet 
mellan att köpa en husvagn eller husbil. Är 
det några väsentliga regler som skiljer sig 
åt mellan husbilar och husvagnar? Får jag 
köra båda med vanligt körkort och var får 
jag stanna och parkera?

Hälsningar
Sune

Hej Sune!
Tack för din fråga. Det är en vanlig önskan 
hos oss svenskar att pröva husvagns- eller 
husbilslivet och det � nns en hel del lagar 
och regler som reglerar detta. Jag kommer 
i den här krönikan behandla en del av de 
regler som gäller i Sverige och som är bra 
att ha koll på vid en husbils- respektive 
husvagnssemester.

Det krävs körkort för att få köra olika 
typer av fordon. Den som innehar ett B-
körkort får köra personbilar och lastbilar 
med en totalvikt om högst 3,5 ton. Den 
som tagit sitt B-körkort före den 1 juli 
1996 får dock under vissa förutsättningar 
köra personbil med en totalvikt över 3,5 
ton. Husvagnar klassi� ceras i regel som 
släpfordon vilket är ett fordon som är 
byggt för att kopplas till ett annat motor-
drivet fordon och avsett för person- eller 
godstransport. Med ett B-körkort får man 
dra en husvagn om totalvikten på bilen och 
husvagnen understiger 3,5 ton. Det ligger 
därför i förarens intresse att kontrollera om 
den aktuella bilen får dra husvagnen, vilket 
framgår av första delen i registreringsbevi-
set. Om husvagnen är bromsad eller väger 
högst 750 kg och uppfyller ytterligare 
krav, är den högsta tillåtna hastigheten 80 
km/tim. En bil med tillkopplad husvagn 
räknas som ett fordonståg bestående av två 
fordon.

Husbilar klassi� ceras som personbil klass 
II eller som lastbil. Sedan år 2006 registre-
ras de � esta husbilar som personbil klass II. 
För sådana husbilar gäller samma regler av-
seende körkortsbehörighet som för vanliga 
personbilar, det vill säga för den som har 
ett B-körkort får totalvikten inte överskrida 
3,5 ton. Framförande av tyngre husbilar 
kräver en annan körkortsbehörighet, exem-
pelvis C-körkort. För en personbil klass II 
gäller samma hastighetsbegränsningar som 
för en vanlig personbil. För det fall husbi-
len är registrerad som lastbil gäller andra 
regler om förarens behörighet, fordonets 
utrustning och hastighetsbegränsningar.

Den som åker i husbil är skyldig att sitta 
på en plats med bilbälte om det � nns en 
sådan plats. Det innebär att om det � nns 
platser i husbilen som inte har bilbälte får 
man sitta där så länge alla platser försedda 
med bilbälten redan används. Notera att 
antalet passagerare som får tas med i en 
personbil (klass I och II) begränsas av det 
antal som den är registrerad för, där pas-
sagerare måste färdas på de platser som är 
avsedda för dem. För en husbil registrerad 
som lastbil � nns ett undantag för husbilar 
som tagits i bruk före den 1 maj 2006, där 
ytterligare passagerare tillåts om de färdas 

på ett annat lämpligt fastmonterat säte. 
Viktigt att notera är att för barn gäller 
särskilda bältesregler och att man i regel 
inte får åka i en husvagn under färden, då 
man inte får transportera personer på ett 
släpfordon som inte har genomgått lämp-
lighetsbesiktning för personbefordran.

Vid husvagns- eller husbilssemester kan 
det också vara bra att veta var man får 
stanna och parkera. Frågan om och var 
man får parkera på utmärkta parkerings-
platser regleras av P-märket och eventuella 
tilläggstavlor. Finns det bara ett P-märke 
får alla fordon parkera. Om personbils-
symbolen � nns tillsammans med P-märket 
får alla personbilar parkera, även personbil 
klass II om ingen tilläggstavla uppger an-
nat. Fordon och fordonståg med personbil 
och husvagn får inte parkeras så att det står 
med något hjul utanför en uppställnings-
plats eller annan markering. Beträffande 
parkeringsavgift är grundregeln att man 
ska betala avgift för både dragfordonet 
och släpfordonet till skillnad från vad som 
gäller för parkering av husbil. Hur länge 
man får parkera på rastplatser och skyltade 
P-platser regleras huvudsakligen av lokala 
tra� kföreskrifter. I allmänhet är det till-
låtet att parkera högst 24 timmar under 
vardagar och till nästkommande vardag 
på helgen. Även om parkering är tillåten 
för husbil eller husvagn är det inte tillåtet 
att campa på rastplatser eller skyltade P-
platser.

Gällande fricamping i naturen så förbju-
der terrängkörningslagen förandet av alla 
motorfordon i terräng. Med terräng avses i 
lagens mening i stort all naturmark såsom 
exempelvis skog, parkmark och stränder. 
En möjlighet � nns att ställa upp en husbil 
eller husvagn i anslutning till vissa vägar, 
men det förutsätter att man inte hindrar el-
ler stör tra� ken, att marken inte skadas och 
att markägaren inte hindras i sin verksam-
het. Det � nns ingen bestämmelse som anger 
hur länge man kan stå uppställd på samma 
plats i anslutning till en väg, men viss 
ledning kan tas från tältövernattning där 
gränsen anses gå vid ”något enstaka dygn”.

Sammanfattningsvis � nns det både för- 
och nackdelar med såväl husbilen som 
husvagnen och frågan vilken man bör välja 
är en fråga om tycke och smak.

”I’ve never stayed in a tent or a caravan in 
my life, and I never joined the Boy Scouts. 
I don’t see the point of going on holiday to 
enjoy less comfort than I have at home.” – 
Terry Wogan

Om husbilar och 
husvagnar

Ingredienser
Kryddblandning:
3 msk flingsalt
1 msk rosépeppar
finrivet skal av 1 lime

600 g laxfilé i 3 cm kuber
250 g delade tomater i olika färger
2 halverade lime

Blanda kryddblandningen och gnid in lax-
kuberna med den.

Fördela tomater, lime och laxkuber på 
spett och grilla runt om 6-7 minuter.

Ingredienser
4 chorizo eller annan korv
4 naanbröd

Selleriraita:
2 stjälkar blekselleri
10 cm gurka
2 dl matyoghurt (10 %)
1 riven vitlöksklyfta
½ dl hackad färsk mynta
salt och svartpeppar

Skiva sellerin tunt. Riv gurkan grovt och 
krama ur så mycket vätska som möjligt. 
Blanda resten av ingredienserna till raitan 
och vänd ner grönsakerna.

Skär små snitt i skinnet på korvarna och 
grilla dem runt om 5–7 min. Värm bröden 
på grillen någon minut per sida.

Ingredienser
2 hela havsabborrar à 500 g, eller annan 
hel fisk
3 msk grovt salt
2 msk olja
2 tärnade urkärnade äpplen
3 msk kapris
1 dl hackad dill
0,5 dl olivolja
0,5 tsk nymalen svartpeppar

Ta ur fiskarna och fjälla dem, om detta inte 
gjorts i butiken. Torka fiskarna med hus-
hållspapper och skär 3 snitt på varje sida. 
Pensla fisken med olja. Salta rikligt både 
på in- och utsidan. Grilla fiskarna på hög 
värme under lock 5-7 minuter på varje sida.

Vänd ihop äppeltärningar, kapris, dill och 
olivolja. Smaka av med nymalen svartpep-
par.

SALTA LAXSPETT MED 
ROSÉPEPPAR OCH LIME
4 portioner
Tid: 20 minuter

GRILLAD CHORIZO MED 
NAANBRÖD OCH SELLERIRAITA
4 portioner
Tid: 20 minuter

GRILLAD HAVSABBORRE MED ÄPPELSALLAD
4 portioner
Tid: 20 minuter

Recept
Recept från Coop. Fler recept på coop.se.


