
Regelverk för säsongscamping, Herrfallet 

Senast uppdaterad 2014-12-02 

Generella ordnings- och trivselregler vad avser säsongsuppställning 
av husvagnar på Herrfallets Fritids- och konferensanläggning 

Sommarsäsong inom perioden 1/5-1/10. Vintersäsong inom perioden 1/10-1/5. Alla 
angivna priser, där annat ej anges, är i SEK. 

Det är obligatoriskt att alla gäster skall inneha giltigt Camping Key Europe. 
Kostnaden för det årliga giltighetsmärket (år 2014) är 150:- och läggs på fakturan. 
Den som saknar själva kortet kan hämta ett i receptionen. Giltighetsmärket som skall 
klistras på kortet hämtas i receptionen. 

På Herrfallets camping 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. Vissa 
helger och undantagsvis kan vi bevilja avsteg från detta efter godkännande från 
receptionen. 

Tillgång till campingområdet samt servicehus sker genom vingcard eller 
elektroniskt kort. Endast incheckade gäster har tillgång till detta kort. Det är ej tillåtet 
att släppa in andra på sitt eget kort. Dörrarna till servicehusen skall alltid vara 
stängda. 

Fartbegränsning inom området gäller och är maximerad till 30 km/h. Bilkörning 
under påverkan av alkohol/droger är absolut förbjudet. Tomgångskörning är 
förbjuden. 

Generellt gäller att utöver vagn, förtält, camping/förtältsgolv och bil får inga andra 
byggnader och anordningar sättas upp på tomten. Inga tält får vara högre än vagnen. 
Endast mjuka förtält inkl ”StandBy.tält” är tillåtna att sätta upp. Principen är att allt 
skall vara definierbart till camping, det vill säga tillfälligt boende på hjul, och skall på 
kort varsel kunna flyttas 

På campingen gäller generellt regeln att det skall vara minst 4 meter mellan 
husvagnarna, i vissa fall kan man göra avsteg från detta och bilda ”kluster” alltså 
mindre grupper som står tätare. Viktigt är att man är överens med sina grannar. Har 
man iga grannar att fråga måste man hålla sig minst 2 m in på den egna tomtgränsen 
gentemot grannarna. Det är hyresgästen som svarar för att avstånden hålls. 

Herrfallet camping reserverar sig också för att följa myndigheters beslut och 
rekommendationer gällande anläggningen. 

Privata vatten- och avloppsanläggningar är ej tillåtna. 

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

 

 



Endast den hyrda tomten får användas till uppställning av bilen och annan 
egendom. Är tomten disponerad så att det inte finns plats för bilen hänvisas till stora 
parkeringen. Andra tomter än den egna får under inga omständigheter användas för 
parkering, uppläggning av material m.m. 

Båtar får endast placeras efter instruktioner från receptionen vid den officiella 
båtbrygga. Inga privata bojar, bryggor och egna angöringspunkter får finnas utöver 
den brygga som finns idag. Båtkärror och annat får, vid mån av plats, placeras på av 
receptionen anvisad plats. Inga bockar, kärror och liknade får finnas i anslutning till 
strandområdet.   

Motorredskap och dylikt skall användas dagtid, och med förnuft, så att inte andra 
gäster störs i onödan. 

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

Endast kol- och gasolgrillar får användas på anläggningen. Eldning med ved får 
endast förekomma i anläggningens stålmantlade grillar på grillplatserna, ej under 
tak!. 

Blå sopcontainrar för brännbart avfall finns utplacerade enlig campingkartan. 
Möbler, glas, gamla kylskåp, färgrester, grillar med mera skall köras till den 
kommunala sopstationen. 

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

Uppsägning av tomt skall ske senast 15/9 avseende vinter samt senast 15/4 
avseende sommar. Har uppsägning ej skett förlängs avtalet med en säsong i sänder. 

Vid avflyttning ska tomten lämnas i väl städat och iordningställt skick i samråd med 
Herrfallet AB. Det är ej tillåtet att sälja/överlåta vagn med tomt utan godkännade från 
Herrfallet AB. 

Byte av campingtomt. Önskar man byta tomt så skall detta anmälas i receptionen, 
klart och tydligt. Se till att ni får en skriftlig bekräftelse på detta. Först då blir 
ändringen giltig! Inga allmänna funderingar på att ”byta plats” eller om önskemål 
framförs till fel person kommer att beaktas. Endast receptionen och skriftlig 
bekräftelse gäller.  

Fakturering för sommarsäsong sker med delbetalning 50% senast 15 april och 
resterande 50% senast 30/6. Vintersäsong senast 1 oktober till Margareta Nordin. 
Vid utebliven betalning tjänar husvagnen som pant och vi får blockera och flytta 
vagnen om så krävs och i sista hand sälja vagnen för att reglera ev. skuld.. Vid 
utebliven betalning av elen har Herrfallet rätt att koppla bort strömmen utan att vara 
ansvarig för eventuella följdskador. Vid betalning efter förfallodagen debiteras 
påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 10% per påbörjad 30-dagars period om 
inget annat överenskommits. 

Strömmen läses av den sista dagen i varje månad för vintersäsongen, samt den 1/5 
för sommarsäsongen med fakturering efter säsongens slut. Strömpriset är för 
närvarande 1:50 kr/kWh   

 



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. Hörn på 
trädäck mm skall tydligt vara uppmärkta.  Regelbunden kontroll av vagn och förtält 
skall ske av hyresgäst. 

 

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

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

Herrfallet  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, 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. Ex. 150 dgr x 220:-= 
33.000:-. Ett säsongspris på 8 500:- betyder att man betalar hyra för de första 57 
dagarna och att de sista 93 är till 100% rabatterade. En avhysning efter de 57 
dagarna betyder alltså att det inte finns något kvar att återbetala. 

Godkännande av regelverket sker då hyresgäst helt eller delvis betalar 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.herrfallet.se, är alltid det 
aktuella. Hyresgästen förbinder sig att regelbundet uppdatera sig på hemsidan. 

 


