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     Regler for Høimyr Fjellcamping,  Fagerfjell 

 
           Disse regler gjelder for langvarig plassering av campingvogner og  

      tilbygg til disse som skal stå ut over 3 måneder. Reglene trer i kraft 

     1 mai 2008.  Forhold som bryter med disse regler og tidligere regler må rettes senest  

     1. sept. 2010 

 

1 Det er bare tillatt langvarig plassering av campingvogner som kan trekkes av 

kjøretøy som dekkes av førerkortklasse BE.  

     

2 Tilbygg skal ikke være fastbundet til vogna på noen måte slik at dette kan være til      

hinder for lett å kunne trekke vogna vekk ved brann el l.  

  

3 Tilbygg til vogna må være lette konstruksjoner av tre eller prefabrikkert i aluminium 

eller plast. Det er bare tillatt med ett tilbygg for hver vogn. 

 

4 Det tillates ikke innlagt vann eller avløp fra campingvognene eller deres tilbygg 

 

6.   Etter skriftlig avtale med eieren av plassen, kan tilbygget bli stående inntil 4 mnd.  

      når vognen er borte. Tilbygget må sikres forsvarlig og den åpne siden må tettes med 

      samme materiale og farge som resten av bygget 

 

7.     Tilbygg (demontert), gulv og paller o l skal legges sammen og dekkes med grønn   

       presenning når det ikke er i bruk. 

 

 8     Tilbygg og terrasser skal ikke på noe punkt bygge lenger ut enn 2,5m fra vogn   

        Lengde skal ikke overskride vognens lengde (eks. drag) 

        Maks. størrelse på tilbygg er 12m2 

        I tilfeller der det ikke kommer i konflikt med brannforskrifter og til hinder for 

        brøyting kan det etter skriftlig søknad tillates større terrasse.  

       

       9   For å få tett overgang mellom campingvogna og tilbygget kan taket på tilbygget være                 

         inntil 15 cm høyere enn campingvogna  Mønetak på tilbygg tillates ikke. 

      

      10   Det er ikke tillatt å bygge inn vogna. Det er ikke tillatt at campingvogna blir 

            kledd med andre materialer.. Plassbygd tak over vogna og terrasser etablert på  

            taket av tilbygget er ikke lov   

 

     11   Tilbygget skal bygges av naturvennlig farge som harmonerer med vogna 

            og omgivelsene. Det skal være vindu i tilbygget. 

 

      12  Avstand mellom vognene inkludert tilbygg ,rekkverk og lignende  skal 

            ikke på noe punkt være mindre enn 3m. jf. brannforskriftene 

           Røykvarsler og håndslukker er pålagt installert i hver vogn 

      . 

       13  Salg av bu og vogn på ” rot”  må forhåndgodkjennes av plasseiere    etter 

           skriftlig søknad. 

           For salg taes en avgift på kr, 4,000,- 
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     14  Bygging / Ombygging av  spikerbu  skal ha  forhåndsgodkjennelse av plasseier 

         

 

            

                                                   Flesberg 1 mai 2008 

 

 

                                                 Tove og Øyvind Høimyr 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 


