Vigtig information til vores fastliggere sæson 2021
Det er nu kommunerne, der har overtaget tilsynet med campingpladserne, og hvorvidt det nye
campingreglement overholdes. Tilsynet består af:
A) Brandtilsyn. Her fokuseres specielt på placeringen af opbevaringstelte pga 3 m reglen.
B) Tilsyn med indretning af enhedspladserne. Kommunen inspicerer, om de enkelte enheder
lever op til reglementet.
Vi ved endnu ikke, hvor stramt Frederikshavn Kommune vil fortolke det nye campingreglement. Men
vi ved, at alle kommunens campingpladser besigtiges i løbet af sommeren. Deres besøg vil så føre til en
endelig beslutning om fortolkning af reglementet. Derfor er vi nødt til at få vores plads til at stå så
pænt som muligt i år, så vi ikke ender op med den strammeste fortolkning.
Teltgulve og terrasser
Kommune: Teltgulve må kun laves i en størrelse, så det dækkes af fortelt og/eller opbevaringstelt. I
områder, hvor vognen ikke må stå om vinteren, skal gulve måske fremover fjernes. Terrasser kan
campingpladsen få særskilt tilladelse til. Frederikshavn kommune har endnu ikke taget stilling til, om
kommunens campingpladser må indrettes med terrasser.
Lejrchef: Skal der i 2021 laves nyt teltgulv, så lav det i sektioner, så det er let at fjerne. Eksisterende
terrasser må indtil videre blive liggende, men vi kan risikere, at de også fremover skal væk. Nye
terrasser må først laves, når der er en endelig beslutning fra kommunen.
Læsejl
Kommune: Når læsejlet pilles ned, skal alle stænger fjernes.
Lejrchef: Vi opfordrer til, at I ikke indhegner hele jeres plads med læsejl. Stængerne må max bankes 35
cm i jorden for ikke at ramme fx kabler. Vil man længere ned, er det på egen regning og risiko.
Træstakit samt havelåger
Kommune: Skal fjernes. Det må ikke forekomme på en campingplads, medmindre der er tale om
campingpladsens egne standardhegn.
Hundehegn
Kommune: Må kun være der, når man er til stede. Hegnet skal pakkes sammen, når vognen er ubeboet.
Flagstænger
Kommune: Må ikke forekomme.
Vognskørt under campingvogn
Kommune: Kun i teltmateriale, ikke i træ eller lignende.
Indretning af den enkelte pladsenhed
Kommune: Enheden må ikke indrettes på en måde, så den permanent har et individuelt præg.
Lejrchef: Det er meget vigtigt, at der holdes orden omkring vognen. Altså ikke for meget glimmer,
pyntegenstande eller ting, der ikke hører hjemme på en campingplads.
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