
Regelverk säsongscamping
Generella ordnings- och trivselregler för säsongscamping på Årjäng 
Camping & Stugor, Sommarvik.

Perioder och fakturering
Sommarsäsong inom perioden 1/5 – 1/10. Vintersäsong inom perioden 
1/10 – 1/5. Alla angivna priser, där annat ej anges, är i NOK.

Fakturering för sommarsäsong sker med delbetalning senast 20/2 och slut-
betalning 20/4. Vintersäsong senast 1/11. Vid betalning efter förfallodagen 
debiteras en påminnelseavgift på 100:- samt dröjsmålsränta med 24%/år. Vid 
fakturering per post tillkommer en administrativ avgift på 100:-/säsong. Vid 
fakturering via e-post tillkommer inga avgifter.

För vintersäsongen � nns två alternativ. Obligatoriskt är vinteruppställning/
reservation av tomt för 2000kr + det högre strömpriset vid eventuell 
förbrukning. Alternativt vintercamping för 3600kr + det lägre strömpriset. 
Alla tomter med V/A debiteras vintercamping. 

Strömmen läses av den 1/5 för vintersäsongen, samt den 1/10 för sommar-
säsongen med fakturering därefter. Prisbilden står i relation till elbörsen och 
kan därför variera beroende på kostnadsläget. Strömpriset är för närvarande 
1:90kr/kWh respektive 3:90kr/kWh. För sommarsäsongen debiteras det lägre 
strömpriset. Fast nätavgift, relaterad till hur platsen är säkrad, 10/13amp – 
500kr, 16amp – 1000kr och 3x13/16amp – 1600kr, faktureras i samband med 
vintersäsongens strömavläsning. 

Det åligger var och en hyresgäst att regelbundet läsa av och föra loggbok 
över sin egen strömförbrukning. 

Det är obligatoriskt att alla gäster skall inneha giltigt Camping Key Europe. 
Kostnaden för det årliga giltighetsmärket (år 2017) är 160:- och läggs på 
fakturan. 

Tomt
Ingen vagn får placeras på tomt innan dess att kontakt i god tid tagits med 
Sommarviks ledning. Generellt gäller att utöver vagn och förtält får inga 
andra byggnader och anordningar sättas upp på tomten. Vagn och terrass 
skall placeras minst 1 meter från tomtgräns så att fri yta runt dessa erhålls. 
Principen är att allt skall vara de� nierbart till camping, det vill säga tillfälligt 
boende på hjul, och skall på kort varsel kunna � yttas. ”Spikkertält” är tillåtet 
på området Toppen (tomtnummer 300-335 samt 601-626), storlek max 
3x4 meter med framåtsluttande tak. Färgsättning i rött och vitt som övriga 
stugor. I övrigt är traditionella förtält och StandBy-tält godkända, såväl som 
moderna helårstält av märkena Isocamp och Profcamp. Anpassade takut-
byggnader kan efter prövning godkännas. En paviljong får sättas upp och till 
detta två lä/skärmväggar (max höjd 180cm). Paviljong eller tält får inte byg-
gas in. Förutom detta � nns möjlighet att sätta upp en liten bod, ca 1 kvm, för 
trädgårdsredskap m.m. Alla byggnationer skall vara enkelt demonterbara, 
och ett snyggt, vårdat och diskret utförande är en förutsättning, samt att 
godkännande � nns från ledningen. Inga tält/byggnationer får vara högre 
än vagnen. Snickerier och bärande konstruktioner skall vara utförda på ett 
professionellt sätt och med material typ tryckimpregnerat. Inga provisoriska 
lösningar som lastpallar eller liknande är tillåtna.

Sommarvik AB reserverar sig också för att alltid följa myndigheters beslut 
och rekommendationer gällande anläggningen.

All skötsel av hyrd tomt, gräsklippning, ordning och reda mm, samt 
eventuella andra kostnader tas av hyresgästen. Förlängning av hyres-
perioden kommer ej att ske vid misskötsel av hyrd tomt. 

Vintertid sker snöröjning av parkering och huvudvägar. Tomten skall i god 
tid i förväg ställas i ordning inför vintern, utemöbler och dyl. plockas undan 
och säkras. Regelbunden kontroll av vagn och förtält skall ske av hyresgäst.

På tomter med vatten och avlopp (V/A) ansvarar hyresgästen själv för 
kostnad för elanslutning, mätare, inkoppling av VVS till vagnen samt instal-
lation som sommar- och vinterställning. Alla installationer skall utföras av 
svenskbehörig � rma. Privata vatten- och avloppsanläggningar är ej tillåtna. 
Undantag kan � nnas och skall vara reglerade i avtal med Sommarvik AB.

Endast den hyrda tomten får användas till uppställning av bilen och annan 
egendom. Är tomten disponerad så att det inte � nns plats för bilen hänvisas 
denna till stora parkeringen vid infarten. Andra tomter än den egna får un-
der inga omständigheter användas för parkering, uppläggning av material 
m.m. 

Båtar får endast placeras efter avtal vid Sommarviks o�  ciella båtbryggor. 
Inga privata bojar, bryggor och egna angöringspunkter får � nnas. Båtkärror 
och annat får, vid mån av plats, placeras på av receptionen anvisad plats. 

Säkerhet
Hyresgästen ansvarar för all säkerhet i vagn och på hyrd tomt. Detta innebär 
bland annat årlig kontroll av rökvarnare, gasanläggning och brandsläckare. 

Senast uppdaterad 2016-12-16

Alla elinstallationer, utöver fabriksmonterad el, i vagn och förtält skall vara 
utförda av svenskbehörig elektriker. Campingens elinstallationer får endast 
hanteras av Sommarvik AB utsedd personal. 

Alla tomter är indelade i sektorer om max 4 enheter av brandsäkerhetsskäl. I 
och med detta regelverk godkänner gästen denna överenskommelse.

Ordning
På Sommarvik råder familjekaraktär varför tystnad, stillhet och ro skall råda 
klockan 23.00–07.00. Detta innebär att partyn, fester och liknande ej får pågå 
efter klockan 23.00 och att alla då förväntas vara ”hemma” hos sig själva.

Motorredskap och dylikt skall användas dagtid, och med förnuft, så att inte 
andra gäster störs i onödan. Störande arbete skall begränsas till kl. 09.00-
17.00 och enbart under för- och eftersäsong.

Bommen vid in- och utfart (huvudinfarten) är låst mellan 22.00-07.00. 
Utpassage vid nödsituation genom bommarna på Toppen/norra delen av 
campingen, genom passagesystem med kort. Endast incheckade gäster har 
tillgång till detta kort. Det är ej tillåtet att släppa in andra på sitt eget kort.

Tra� k inom området efter 22.00 och före 07.00 undanbedes. Fartbegränsning 
inom området gäller och är maximerad till 20 km/h. Bilkörning under påver-
kan av alkohol/droger är absolut förbjudet. Tomgångskörning förbjuden.

Endast kol- och gasolgrillar får användas på anläggningen. Eldning med ved 
får endast förekomma på anläggningens grillplatser.

Miljöstation � nns intill servicehuset Centrum och här kan hushållsavfall och 
mindre brännbart lämnas i de gröna containrarna, metall i container för 
metall, samt glas� askor i igloos. Möbler, gamla kylskåp, färgrester, grillar med 
mera skall köras till sopstationen i Furuskog, ca 5 km i riktning mot Lennarts-
fors (se www.arjang.se för öppettider).

Husvagn/villavagn får endast disponeras av registrerade och incheckade 
hyresgäster. Andrahandsupplåtelse är strängt förbjudet och det är inte heller 
tillåtet att skriva sig eller bosätta sig på campingen.

Det är ej tillåtet att sälja/överlåta vagn med tomt.  Undantag görs i enstaka 
fall efter godkännande av Sommarviks ledning. I dessa fall gäller särskilda 
regler. 

Uppsägning och avfl ytt ning
Uppsägning av tomt skall ske skriftligen senast 1/9 för vintersäsong, respek-
tive 10/1 för sommarsäsong. Har uppsägning ej skett förlängs avtalet med 
en säsong i sänder.

Vid av� yttning ska tomten lämnas i väl städat och iordningställt skick. Ter-
rasser och dylikt skall avlägsnas, om inget annat avtalats med Sommarviks 
ledning. Gräsmattor, planteringar, stenmurar och liknande jordfasta anlägg-
ningar skall utan ersättning lämnas på platsen. Slutbetalning för ström samt 
eventuella kostnader för uppstädning på tomten betalas i samband med 
av� yttning.

Ej inbetald hyra tolkas som att tomten är uppsagd och Sommarvik kan hyra 
ut tomten till annan gäst. All kvarlämnad egendom tillfaller Sommarvik AB 
och alla kostnader för arbete och bortforsling kommer att faktureras.

Vid tidigare avresa än bokat/reserverat sker ingen återbetalning. Vid sjuk-
dom/skada kan eventuellt återbetalning ske genom försäkringen som ingår i 
Camping Key Europe, se www.camping.se.

Ansvar 
Årjäng Camping & Stugor, Sommarvik/Sommarvik AB frånsäger sig allt 
ansvar för stölder, samt skada på gäster och deras egendom. Vi förbehåller 
oss dessutom rätten att, på gästens egen bekostnad omedelbart avhysa gäst 
som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar campingens 
ledning eller personal anger. Återbetalning av hyra efter avhysning sker efter 
avdrag för erhållna rabatter, campingens merkostnader och ”badwill” såvida 
campingen får möjlighet att för pågående säsong hyra ut tomten till annan 
gäst.

Ex., prissättningen för säsongsplats bygger på dygnshyra för tomt. 1.5 – 1.10 
= ex. 150 dgr x 200:-= 30.000:-. Ett säsongspris på 15.000:- betyder att man 
betalar hyra för de första 75 dagarna och att de sista 75 är till 100% rabatte-
rade. En avhysning efter de 75 dagarna betyder alltså att det inte � nns något 
kvar att återbetala från.

Godkännande av regelverket
I samband med att hyresgäst helt eller delvis betalat hyra för kommande 
säsong bekräftar denne samtidigt att man godkänner då aktuellt regelverk 
och förbinder sig att rätta sig efter detsamma. Regelverket uppdateras efter 
hand och det regelverk som presenteras på hemsidan, www.sommarvik.se, 
är alltid det aktuella. Hyresgästen förbinder sig att regelbundet uppdatera 
sig på hemsidan.


