Mars 2015

Brannreglement for Muri Hytteutleige
§ 1 Reglement er utarbeidet for Muri Hytteutleige, Muri, 6210 Valldal, og skal
regulere forholdet mellom eiere av Muri Hytteutleige og leiere.
§ 2 Leiere/gjestene er de som mot vederlag disponerer areal, eiendom eller retter
m.m, herunder vogn/ bobil oppstilling, hytter, overnatting, sanitær m.m,
tilhørende Muri Hytteutleige
§ 3 Leiere skal rette seg etter betjeningens anvisninger og plikter å sette seg inn i
gjeldende forskrifter for campingplasser som vedrører brannvern, gass og evt.
andre særbestemmelser.
§ 4 Standard vedlegg til campingkontrakter gjeldende for Norddal Kommune
skal følges, om da ikke eierne av Muri Hytteutleige bestemmer annet.
§ 5 Branngater skal holdes åpne og være uten hindringer til enhver tid.
§ 6 Alle campingvogna skal være mobile, dvs. vogn:
 må ha påmontert hjul, heller ikke være innebygd,
 skal kunne fjernes på ca. 5-10 min,
 ha lett tilgjengelig trekkanordning, påmontert drag,
 ikke ha materiale/utstyr lagret under vogna, dette for å unngå brannsmitte
og for å unngå hindringer ved rask fjerning,
 ha tilstrekkelig avstand til naboenhet.
 dersom vogna er sikra mot vind ved hjelp av stropper/wire etc, skal der
være utstyr lett tilgjengelig for kapping.

§ 7 Ved etablering av ny/ forandring av eksisterende platting skal alle påbygg
som er høgere en 1m - brannisoleres. Dette gjelder levegger, boder, tak, osv.
§ 8 Gass skal slås av ved hver hjemreise.
Bare slanger for LPG/ propan skal benyttes, med maks 1.5m lengde.
Slangen skal være stemplet med produksjonsdato, og skiftes jevnlig (2 til 5 år
avheng av miljø)
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§ 9 Propan- og butantanker må aldri plasseres under terrengnivå og skal alltid
stå oppreist. Må ikke utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
§ 10 Ved brann må man stenge for gassen og bringe tanken til trygg sted om
mulig.
§ 11 Gassapparat må holdes i god stand. Kontroll og overhaling skal gjøres av
forhandler, leietaker skal ikke reparere defekter selv
§ 12 Kun godkjent el. kabel av type H07RN-F (3x2.5mm2) eller tilsvarende skal
benyttes. Plugg og skjøtekontakt i samsvar med NEK EN 60309-2 (rundstift).
Kabel som ikke er godkjent vil bli fjernet fra strøm/kontakt ved kontroll.
El. kabelen skal beskyttes og graves ned. Skade som oppstår på kabel som ligger
åpent på bakken, vil vogneier selv være ansvarlig for.
§ 13 Elektrisk installasjon i spikertelt skal utføres av registrert installatør.
§ 14 Påbud om 6 kg brannslukkingsapparat i vogn, røyk- og gassvarslere i kvar
campingeining, dvs. både i campingvogn og tilbygg/ fortelt. Vogneier skal
kontrollere at disse virker. Skift batterier ved sesong start. Alle bor har
brannteppe i tillegg.
§ 15 Vogn bruker må kunne koble til eigen brannslange til vannpunkt, og
vannslangen må nå alle deler av eininga.
§ 16 Grill, kokeutstyr m.m må minst være 1 m fra teltduk .
§ 17 Alt brannfarlig materiale skal leveres til godkjent mottak.
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