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Trivselanvisningar och allmänna regler för 

Stockholmssektionens campingplatser. 

 
Gäller fr.o.m. 20 december 2021. 

 

1. Den som gästar campingplatsen har skyldighet att följa dessa 

trivselanvisningar och anvisningar som ges av campingvärd. 

 

2. Vid ankomst till campingplatsen ska anmälan göras i receptionen eller om 

denna är obemannad, genom ett telefonmeddelande till campingvärd. 

 

3. Husvagn/husbil skall vara registrerad och kontrollbesiktigad. Gällande 

besiktningsprotokoll, då författningar så kräver, ska uppvisas för 

campingvärd årligen eller vid inkörning.  

 

4. Husvagn/husbil på säsongsplats ska av säkerhetsskäl årligen genomgå 

täthetskontroll av gasolanläggningen. Gasolslang och ventil till 

gasolvärmare ska kontrolleras. Kopia på godkänd gasoltest ska uppvisas 

för campingvärd årligen eller vid inkörning. Vid fel på gasolanläggning 

skall detta åtgärdas omgående, gasolanläggningen får inte användas under 

tiden. Högst 22 kilo gasol får sammanlagt förvaras inom campingenhetens 

uppställningsplats. Husvagnen/husbilen ska vara utrustad med 

brandvarnare. 

 

5. Vid elanslutning får endast godkänd elkabel av typen utomhusgodkänd 3 x 

2,5 mm2 och maxlängd 25 m användas. Eventuell sladdvinda ska vara helt 

utrullad. Elapparater i förtält m.m. ska vara godkända för utomhusbruk. 

Det är platsinnehavaren som ansvarar för att allt som är inkopplat från 

elstolpen uppfyller kraven. Om brister konstateras och inte åtgärdas efter 

tillsägelse har campingvärd rätt att koppla ur elanslutningen utom då risk 

för minusgrader föreligger varvid istället en störningsrapport upprättas och 

lämnas till styrelsen  

 

6. För allas trevnad ska Caravan-andan, (hänsyn, tolerans och hjälpsamhet) 

råda. Tystnad skall iakttas kl 23.00-07.00. Vid eventuellt beslutade avsteg 

t.ex. vid midsommarfirande eller andra gemensamma aktiviteter, anslås 

detta i god tid av campingvärden.  

 

7. Bollspel utförs på anvisade platser. Husdjur skall hållas i koppel och rastas 

utanför campingens område. Bil och klädtvätt skall ske på anvisad plats 

där sådan finns. Försiktighet måste iakttas med öppen eld och grill. Undvik 

marknära grillar på gräsytor. Vid avfärd ska gästen lämna en städad plats. 
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8. Under sommarsäsongen ska husvagnen/husbilen vara ansluten till slutet 

system/spillvattenskärl som töms och rengörs på anvisad plats. Avfall 

källsorteras om möjligt. Latrin och kemtoaletter töms på anvisad plats. 

 

9. Campingplatsen och uppställningen av husvagnar/husbilar ska utformas så 

att campingplatsen inte kan  uppfattas som sommarstuge-/koloniområde 

eller förvaringsplats för obebodda campingfordon. Gästen hyr den plats 

där husvagnen/husbilen och tältgolv är uppställt.  Endast ett 

campingfordon och en personbil får parkeras på uppställningsplatsen.  

 

10. Utbyggnad av golv eller andra anläggningar får inte göras så att någon del 

ligger mindre än fyra meter från varje objekt (campingfordon, förtält, 

annat golv o.dyl.) på angränsande uppställningsplatser. Det ska således 

alltid finnas fyra meter fri yta mellan uppställningsplatserna. Varje enskild 

utbyggnad/förändring skall godkännas av campingvärd med 

dokumentation och ritning. 

Tomt eller område på marken får inte inhägnas. Vind- och insynsskydd i 

textilmaterial på golv får sättas upp i högst två riktningar och höjden får 

inte överskrida 140 cm och sammanlagda längden får vara max 6 m.  

Staket, avgränsningar eller fallskydd i annat material än textil med max 

100 cm i höjd, får uppföras på, eller i direkt anslutning till, golv och ska då 

vara genomsiktligt och glest. 

S.k. trädgårdspaviljong utan fasta sidor får uppföras i anslutning till 

campingfordonet eller förtältet. 

11. Säsongsplats (gäller ej platser med standbytält) ska kunna disponeras av 

tillfälliga gäster när säsongsgästen inte utnyttjar sin plats. Säsongsgäst är 

skyldig att vid avresa med husvagn/husbil anmäla detta till campingvärd 

samt ange beräknad återkomst. Möbler och annan utrustning som lämnas 

kvar på platsen får nyttjas av annan gäst. Observera att elkontakten skall 

vara utdragen ur stolpen och avläsning rapporterat till campingvärd när 

campingfordonet lämnar platsen. 

 

12. Privat försäljningsverksamhet, reklam, utställning, visning och därmed 

sammanhängande verksamheter får inte förekomma inom campingplatsen. 

Undantag kan göras av sektionsstyrelsen. Loppmarknad och liknande som 

gemensam aktivitet är godkänt att genomföra.  

 

13. Standbytält får uppföras under förutsättning att platsen hyrs som 

helårsplats och får då kvarlämnas på den hyrda platsen under tid som 

säsongsgästen använder sitt campingfordon för semester eller utflykter. 
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Uppförande av standbytält skall godkännas av campingvärd. Standbytält i 

annat material än textil eller motsvarande mjukt material är inte tillåtet.  

Lokala bestämmelser och/eller begränsningar rörande standbytält på viss 

campingplats från markägare eller myndighet kan förekomma. Endast ett 

tält per plats. Andra fasta byggnader (förråd m.m.) får inte uppföras.  

 

Eventuella förråd och andra fasta byggnader som uppförts innan dessa 

trivselanvisningar började gälla, får stå kvar så länge den säsongs- eller 

årsgäst som innehade platsen vid detta datum har platsen kvar. När gästen 

lämnar platsen ska förrådet/byggnaden nedmonteras/rivas så att 

uppställningsplatsen uppfyller kraven i dessa trivselanvisningar, innan ny 

gäst tillträder platsen. 

14. CC:s campingplatser är endast avsedda för fritidsboende och rekreation. 

Medlem har således inte rätt att använda campingplatsen som tillfällig 

eller fast folkbokföringsadress. Förbudet mot permanent boende gäller 

även vid konstruerad folkbokföringsskrivning på annan adress. 

 

15. Säsongsplats disponeras av huvudmedlem enligt punkt 18. En 

förutsättning för innehav av säsongsplats är att platsen skall underhållas 

enligt på campingen gällande regler. Huvudmedlem skall därutöver utföra 

städning av gemensamma utrymmen enligt tilldelat städschema samt, 

minst en gång varje säsong, sommar- och vintersäsong, delta i en 

gemensam städ-/arbetsdag som anges vid säsongsstart. Närvaro med minst 

en person per ekipage är obligatorisk. Vid utebliven obligatorisk städning 

eller deltagande i gemensam städ-/arbetsdag medför detta en 

störningsrapport. Därutöver utgår en avgift på 2000 kr per tillfälle. 

 

Huvudmedlem ansvarar för att samtliga personer som bebor 

husvagnen/husbilen är informerade om gällande regler. 

16. Uthyrning eller överlåtelse av dispositionsrätten är inte tillåten. Eventuella 

missförhållanden anmäls till campingvärden. 

 

17. Bryter dygnsgäst mot campingens trivselanvisningar eller av campingvärd 

meddelad anvisning har campingvärden befogenhet att omgående avvisa 

gästen. 
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18.  Följande gäller beträffande disposition av campingfordonet som är 

uppställt på säsongsplats: 

Säsongplatsinnehavaren disponerar alltid platsen för sig och sina gäster när 

han/hon vistas på platsen. När säsongplatsinnehavaren inte själv är 

närvarande eller vistas på platsen gäller följande 

 

CC-medlem 

som: 

1. är familjemedlem till säsong-

platsinnehavaren och som har samma 

folkbokföringsadress 

Får disponera utan 

särskild avgift 

 2. säsongplatsinnehavarens barn och 

föräldrar oavsett folkbokföringsadress  

 

 3. är annan medlem av säsongplats-

innehavarens familj än 1. och 2. ovan, 

t.ex. far-/morföräldrar eller barnbarn 

Får disponera och 

betalar då ny 

campingavgift 

 4. inte har familjeanknytning till 

säsongplatsinnehavaren 

 

Ej CC-

medlem 

5. Person, med eller utan anknytning 

till säsongplatsinnehavaren då 

han/hon inte vistas på platsen  

Får inte disponera 

 


