
ORDENSREGLEMENT FOR CAMPINGPLASSEN 
 

1. Når nye gjester ankommer campingplassen, må de henvende seg i resepsjonen for 
registrering og tildeling av plass. 
 
2. Gjesten skal rette seg etter betjeningens anvisninger, og plikter å sette seg inn i forskrifter 
som vedrører brannvern, gass, elektrisitet og evt. andre særbestemmelser.  
 

3. Det benyttes bare godkjent campingutstyr. Det er ikke tillatt å sette opp egne innretninger 
i tillegg til telt og campingvogn, for eksempel gjerde, plattform, og lignende uten tillatelse fra 
plassens ansvarshavende. Det er ikke tillatt å grave i bakken, eller slå gjenstander ned i 
bakken. Åpen ild er ikke tillatt. 
 

4. Hunder holdes i band, og luftes utenfor campingområdet.  
 

5. Det må vises hensyn til andre gjester og campingplassens naboer. Bilkjøring er bare tillatt 
mellom innkjørsel og egen tildelt plass. På den tildelte plass skal gjesten sørge for god orden 
og renslighet. Radio, TV, musikkinstrumenter etc. brukes med omtanke og hensyn. Ballspill 
nær campingenhetene er ikke tillatt, fotballsparking etc. tillates på anvist plass.  Spill eller lek 
skal ikke være sjenerende eller farlig for andre.  Lek skal ikke forekomme på toalettanlegget. 
Salg på plassen er kun tillatt med eierens samtykke.  
 

6. Containerne skal kun brukes til husholdningsavfall. Alt annet avfall må gjesten selv levere 
på kommunal avfallsplass. Bilvask, personlig vask, klesvask, oppvask og skylling skal bare 
finne sted på anvist plass og aldri ved drikkevannskildene. Vannpostene er kun til tapping av 
vann. 
 

7. Campingplasseieren eller hans personale kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. 
Skade som blir gjort på plassen må betales av skadevolderen.  
 

8. Ved avreise må det benyttede område etterlates rent og ryddig. (Avreisetid er kl. 14.00).  
 

9. Hver vognplass har parkering til en bil ved draget på vogna. Dersom det er behov for 
parkering utover dette skal det brukes oppmerkede parkeringsplasser, og fastsatt avgift skal 
betales.  
 

10. Kjøring med motorbåt i badeområdene er strengt forbudt. (Innenfor de gule 
badebøyene). 
 

11. Departementsforskrifter av 28.12.1966 må overholdes:  
- Gjester som opptrer beruset, viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, skal vises 
bort om nødvendig med politiets hjelp. Det samme gjelder gjester som foretar avtrede 
utenfor de oppsatte klosetter eller på annen måte forurenser plassen. 
- Det skal være nattero mellom kl. 23.00 og kl 07.00, da vil porten være stengt. (Lørdag 
stenges porten kl 24.00)  
 
FØLG DISSE REGLENE, SÅ FÅR BÅDE DU OG DE ANDRE GJESTENE ET HYGGELIG OPPHOLD 



DIVERSE REGLER 
 

Regler ved salg av vogn på plassen. 

Som gjest kan du selvfølgelig selge campingvogn og telt når du måtte ønske. Ved salg av 
vogn/telt, må plassen ryddes fullstendig når leieavtalen opphører. (1. september, eller 1. mai 
ved vinteropplag) 
 
Framleie eller overdragelse av leiekontrakten er ikke tillatt. De enkelte plasser er i sin helhet 
eiet av Anvikstranda og Donavall Camping AS, og inngår derfor ikke ved salg av vogn. 
Anvikstranda og Donavall Camping AS forbeholder seg retten til fritt å utpeke ny leietaker på 
hver plass. Dersom det tillates at kjøper av vogn på plassen får leie den aktuelle plassen 
videre, vil Anvikstranda og Donavall Camping AS kreve en avgift på 6% av den totale 
salgssummen, inkludert evt. utsyr, før ny leietaker godkjennes. Eventuelle endringer i 
praktiseringen av dette kunngjøres på www.donavall.no. 
 
 
Regler for oppføring av isolert fortelt. 

Isolert fortelt bestående av vegger på tre sider tillates oppsatt etter avtale. Larvik kommune 
krever at de isolerte fortelta som settes opp skal kunne demonteres på under åtte timer. Før 
oppsett skal vi ha inn søknad, med tegninger og tekniske spesifikasjoner. (Dette fås av 
leverandøren du ønsker å bruke.) 

Isolerte fortelt skal være laget i brannhemmende materialer. Vi vurderer oppsett på hver 
enkelt plass i henhold til avstander, brannforskrifter ol. De som har isolert fortelt vil bli 
belastet med et tillegg i sesongleia. Strømforbruk under oppsetting av isolert fortelt vil bli 
målt, og fakturert leverandør. 

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål rundt dette. 

Eksempler på isolerte fortelt du kan ha hos oss : Isocamp, Toppcamp, Mestercamp, 
Proffcamp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.donavall.no/

