
Reglement for Blåberg Camping, Blefjell 
Sesong 

Plassene leies ut for helårs sesonger og går fra 1.9. – 31.8.  Plassen fornyes automatisk for 

neste sesong med mindre den sies opp innen 1.juli.  

 

Vognplassen 

Vognplassen skal holdes pen og ryddig.  Det skal ikke ligge materialrester, rusk og rask rundt 

vogna/spikerteltet.  Gresset skal klippes regelmessig av vogneier.  Man er selv ansvarlig for å 

måke snø av vogn og spikertelt.  Snøen kan ikke legges i veien pga sikkerhet og 

framkommelighet.  Biler kan kjøres til plassen for av- og pålasting, men skal parkeres på 

parkeringsplassen.   

Det skal være en avstand på minimum 3 meter mellom brennbart materiale mellom 

plassene. Spikertelt kan være maks 14 kvm og ikke være lenger enn vognas lengde (uten 

drag).  Tak må ikke stikke mer enn 14 cm over taket på vogna.   Se kommunens 

hjemmesider. Vogn/spikertelt skal merkes med plassnummer.  Se oppdatert oversiktskart for 

plassnummer.  

 

Ro 

Det skal være stille på plassen mellom kl 23.00 og 07.00.  Snekring/boring og annet arbeid 

som bråker må utføres i perioder med lite folk på plassen, ikke i hovedferier og på 

helligdager.  Vis respekt for dine naboer og ikke klipp plen, snekre etc tidlig på morgenen. 

Støyende musikk er ikke lov.  

 

Hunder 

Hunder skal alltid holdes i bånd og hundeskitt må plukkes opp.  Hundeposer kastes i 

kommunens søppelcontainer.  

 

Brannsikkerhet 

Det skal være slokkeutstyr i alle campingvogner.  Det er også påbudt med røykvarsler og 

gassvarsler er sterkt anbefalt.  Alle må gjøre seg kjent med hvor nærmeste slokkeutstyr 

finnes på plassen.  



 

 

Strøm 

Alle plasser har en egen kontakt og måler i strømskapene.  Disse er merket med 

plassnummer.  Strømkabel skal merkes med navn og plassnummer.  Kabel må være av 

godkjent type, H07 eller tilsvarende og med tverrsnitt 2,5 mm2. Det er ikke lov å ta ut eller 

flytte på andres strømkabel.  Ev. jordfeil måles hos e-verket og er den enkeltes ansvar å 

utbedre. Strøm betales etterskuddsvis.  Målerne avleses i begynnelsen av juni og faktura 

sendes med forfall 1.juli.   

 

Vann / sanitæranlegg 

Drikkevann kan hentes inne på sanitæranlegget.  Pass på så det ikke blir vannsøl utover 

gulvet, det skal i så fall tørkes opp.  

Toaletter skal forlates rene og pene, bruk børsten om nødvendig.  Tørk vekk hår og 

såperester over risten i dusjrommet med papir før du forlater dusjrommet, så blir det 

hyggeligere for nestemann. Såpe til vaskemaskin/oppvask/dusj skal ikke oppbevares i 

sanitæranlegget, dette vil bli kastet.  

Septikk-tanker fra vognene kan tømmes i tanken med tømme-tut bak sanitæranlegget.  Det 

er utekran på bakveggen for skylling av tankene.  Det er ikke lov å tømme tankene i 

toalettene.  NB:  det må ikke kastes noe annet enn lettoppløselig toalettpapir i tanken. Det 

er strengt forbudt å kaste våtservietter, munnbind, bleier osv.  Slike ting tetter og ødelegger 

pumpene i kloakkanlegget, resultat blir kloakk på avveier!  

Husk sanitæranlegget er ikke lekeplass for barna. 

 

Avfall 

Husholdningsavfall skal legges i poser og kastes i kommunens container.  Det er ikke lov å 

sette fra seg annet avfall utenfor containeren.  Dette skal tas med hjem eller kjøres til 

kommunens gjenvinningsstasjon på Moen, Svene.  

 

Besøk 

Besøkende med bil må parkere på ytterste parkeringsplass langs veien.  Ønsker du besøk av 

bobil, ta kontakt først for å høre om ledig plass, strøm o.l.  



 

Grill / åpen varme 

På grunn av sikkerhet anbefales ikke utepeis, bålpanner eller annen åpen varme.  Gassgrill, 

kullgrill og engangsgrill kan brukes med stor forsiktighet.  Ved bruk av engangsgrill må man 

være nøye med stabilitet og passende underlag. Engangsgriller må slukkes godt med vann 

før de kastes.  Ha alltid slukkeutstyr tilgjengelig.  

 

Salg av vogn/plass 

Skal du selge vogna så ta kontakt plasseier på forhånd for å høre om plassen kan følge med.  

Kjøper må godkjennes på forhånd.  Det er et administrasjonsgebyr på kr 3 000,- for salg av 

vogn med plass og skal betales av selger.  Før vogna settes på salg skal leie og strøm være 

betalt. Selges vogna midt i sesongen skal strømmåler leses av og ikke fakturert strøm pr. 

salgsdato skal betales av selger.   

 

Bortvisning 

Personer som opptrer overstadig beruset, viser usømmelig opptreden, skaper bråk eller på 

annen måte er til sjenanse for andre campinggjester, kan bortvises med øyeblikkelig 

virkning. Leieavtaler kan sies opp av plassens drivere ved vedvarende uro som er til 

gjentagende sjenanse for andre campingjester. Ber om at plassens drivere kontaktes hvis 

uoverensstemmelser oppstår slik at vi kan ta tak i problemene på et tidlig tidspunkt. 

 

 

Plassen er privat eid og regler oppdateres etter behov.   

 

Flesberg, april 2021.    

Jorun Homelien 

 

 


