REGLEMENT FOR SILIS / SARVES CAMP
Norsk Bobil og Caravan Club avd.153 Alta
1. En må selv bekoste snørydding på anvist plass hvis vogn og spikertelt oppføres etter at snøen har lagt
seg.
2. Kjemikalietoalettet tømmes på anvist sted. Hver enkelt må rydde opp etter seg om en er uheldig å søler.
3. For uttak av strøm skal en bruke godkjent kabel med tverrsnitt på 2,5 mm2 (3G 2,5 H07NR-F) med

maksimal lengde 25 meter og uten skjøt. Campingvognen skal være jordet på forsvarlig måte.

4. Det skal gjennomføres kontroll av el- installasjon i spikertelt og kabler, godkjennes av elektriker.
5. Nattero mellom klokken 23.00 og 07.00.

Ingen unødvendig kjøring med motorkjøretøy på plassen er tillatt i dette tidsrommet.
Det samme gjelder for unødig feststøy eller liknende.

6. Det er ikke tillat med miniscooter kjøring inne på NBCC sine camper/områder.

Det er heller ikke under noen omstendigheter tillat for personer å flytte/kjøre heller ikke bare for å
parkere et kjøretøy uten å ha gyldig førerkort for dette kjøretøyet inne på NBCC sine camper/områder.
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7. Enhver er ansvarlig for å ha det ryddig på anvist plass, og er selv ansvarlig for fjerning av søppel.

8. All bruk av åpen ild på plassen må foregå med den største forsiktighet, og en må påse at ikke røyk og
annet sjenerer andre.
9. Hunder skal stå i bånd inne på campens område (det er båndtvang inne på campingplassens området).

Eier må påse at ikke andre forstyrres. Hundens etterlatenskaper skal omgående fjernes av eier.

10. Spikerteltets åpning mot vognen skal tettes med plate (ikke presenning) når vogna tas bort, og males i
samme farge. Paller og annen materiell skal oppbevares innenfor egen tomt.
11. De som har fått tildelt plass er ansvarlig for at besøkende også forholder seg til gjeldende regelverk.
12. Norsk Bobil og Caravan Club – avdeling Alta, er ikke ansvarlig for ting som måtte skje med beboerne,
vogn, telt eller annet utstyr på plassen.
13. Bommen og bua skal låses av den siste som forlater plassen.
14. Vogneier må sørge for at vogna kan dras fram i tilfelle brann, og ha det ryddig foran vogna.
15. Norsk Bobil og Caravan Club – avdeling Alta har festekontrakt med Finnmarkseiendommen på

oppstillingsplassen, og skal drive den etter avdelingens reglement og ordensregler, og i tråd med de
retningslinjer som kommunen måtte fastsette. For å få stå på venteliste og få tildelt plass må en være
medlem i Norsk Bobil og Caravan Club avd. Alta. Søknad om plass rettes til plasstillitsvalgte på plassen.

16. Om det ikke er ledig plass settes en på venteliste og tilbys plass etter søknadsdato. Takker du nei til en

tilbudt plass så ramler du nederst på ventelisten og må vente til du kommer opp på plass en igjen før du
neste gang blir tilbudt en plass. Plassene som tildeles er på ca. 100 m2, ca. 10 x 10 meter. Det ordinære
oppstillingsåret er fra 01.07 til 30.06. Dersom en ikke lenger ønsker å beholde plassen er man selv
ansvarlig for å si den opp, og oppsigelsen skal være skriftlig. Depositumet som er innbetalt skal i sin
helhet utbetales umiddelbart til beboer når vedkommende forlater Campen (hvis alt er ok på plassen).

17. Ønsker noen å flytte internt kan en sette seg på en bytteliste, komme med ønske om plass. Er det flere

som ønsker å flytte til samme plass brukes ansiennitet fra bytteliste. Er det beboere som ønsker å bytte
seg imellom er det noe som kan skje, men plasstillitsvalgte må søkes.

18. Om noen velger å forlate tildelt plass for kortere eller lengere tid uten å si opp plassen sin, er det ikke
anledning for vedkommende å overlate plassen til andre selv om man fjerner både vogn og telt. Og det
er også noe som må avtales med plasstillitsvalgte for å kunne ha krav på plassen videre. Eventuelt så er
det mulig at det må søkes avdelings-styret om dette.
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19. Om eier av vogn og telt låner det bort til andre er vogneier ansvarlig for at plasstillitsvalgte

søkes/underrettes om det og at reglementet er gjort kjent. Vogneier er i slike tilfeller ansvarlig for
eventuelt skadeverk som er gjort.

20. Det er pr. dags dato tillat med spikertelt med en MAKS størrelse på 18,5 kvm.

Spikerteltet med gang/sluse skal ikke overstige 3,5 meter ut fra vognen/bobilen inkl.
takutstikk/takrenne og da må vognen/bobilen stå helt på tomtegrensen på andre siden. Om en har ei
vogn med bredde på 2,5 m og et spikertelt med sluse på 3,5m kan en ikke ha takutstikk langs taket som
vender mot nabotomta. Totalt kun 6 m bred. En kan føre opp en terrasse/platt som kan være i teltets
bredde, men denne terrassen/platten skal ikke bygges slik at den stikker fram foran draget på vogna
eller inn foran vogna mot draget og den kan heller ikke stikke lenger bak enn din vogn eller tomt.
Spikerteltet skal ikke være høyere enn maks 60 cm over vogna/bobilen. Gjeldende brannforskrifter må
følges når det gjelder avstand mellom spikertelt inklusive paller/terrasse og lignende til nabotomten.
Vognen/bobilen skal ikke løftes mer opp fra bakken enn det som er nødvendig for å justere enheten i
vater.
Nye og gamle campister må legge frem sine planer med målsatt skisse over spikerteltet med
terrasse/platting for de plasstillitsvalgte for godkjenning, og få dette godkjent FØR man setter noe
spikertelt eller lignende inn på plassen.
Det skal alltid være minimum 4 meter til naboens tomt fra ditt eget byggverk på ytterste punkt.
Det skal ikke måles fra naboens vognvegg men tomtegrense.
Det er også lov å sette opp en bod (ryggsekken) bak på teltet med en maks størrelse på 2 kvm.
Maks målene kan være BxHxD – 2x2x1 og det er utvendige mål.
Men denne «boden» må også være innenfor sin egen tomtegrense.
Denne «ryggsekken» er ikke en «del» av spikerteltet så kan da ikke kombineres som en del av det for å
få større kvadratmeter på teltet eller på boden.

21. Kjøretøy og tilhenger skal parkeres på plassen mellom sitt eget spikertelt og nabovogna eller på felles

parkeringsområdet.
Det er ikke tillat å parkere langs veien. Dette i tilfelle ambulanse eller brannbil trengs på stedet.

22. Norsk Bobil og Caravan Club – avdeling Alta, er ikke ansvarlig for forhold som måtte skje med beboerne,

vogn, telt eller annet utstyr på plassen. Det er opp til den enkelte leietager å ha nødvendige forsikringer,
og ta sikkerhetsmessige hensyn. Dersom noen opptrer i strid med reglementet, ordensreglene eller
andre vedtak/forskrifter som gjelder oppstillingsplassen, avhengig av alvorlighetsgraden kan
plassledelsen eller avdelingensstyret som er campingplassens høyeste organ gi en advarsel og etter
hvert utkastelsesordre. Ved gjentagelse av påtalt forhold eller ved alvorlige overtredelser av
reglementet/ordensreglene rapporteres dette inn til styret som da vil treffe nødvendige tiltak
vedrørende saken.
Det vil først bli gitt en muntlig eller en skriftlig advarsel så andre gangen må det være skriftlig og tredje
gangen er det skriftlig og eventuelt en oppsigelse.
Unntaket for denne er regelen er ved unnlatelse av betaling av enten plassleien eller strømmen, eller
andre økonomiske anliggende saker samt overtredelse på annen måte som anses som «grov
overtredelse». Som for eksempel håndgemeng og liknende men det er opp til styret og vurdere hva de
synes er for grovt i hvert enkelt tilfelle.
Da kan nemlig umiddelbar oppsigelse av plassen iverksettes.
Så med andre ord, brudd på en eller flere av punktene i leiekontrakt eller plassreglement eller på andre
punkter ikke forholder seg til det som avdelings-styret/plass-styret har bestemt kan medføre
utestengelse/oppsigelse og eller politianmeldelse. Det vil da avhenge av hyppighet og alvorlighetsgrad.
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