Midlertidig åpning av campingplassene i Larvik kommune
Etter vedtak i kommunestyret i Larvik kommune i går 23.04.20, bestemte politikerne følgende:
•
•
•
•
•

Midlertidig åpning fra 01.05.20
Det tillates kun å holde åpnet fra fredager kl.16:00 til påfølgende søndager kl. 20:00.
Åpningen gjelder kun for alle med sesongkontrakt. (Altså stengt for døgngjester)
Sanitæranlegg skal holdes stengt, sesonggjester må bruke egne sanitærfasiliteter i vognene
Denne ordningen gjelder frem til 10 juni, eller til evt. nytt vedtak foreligger.

Vi registrerer at noen synes det er rart at dette med åpning og regler knyttet til åpning av
campingplasser varierer fra kommune til kommune. Forklaringen ligger i omfanget av gjester. For
Larvik sin del utgjør campinggjester et særdeles stort antall personer. Derfor er de mer restriktive
enn andre. Skulle Larvik få et utbrudd på en av de mange campingplassene, vil det fort medføre store
utfordringer for helseapparatet i kommunen. Dette er en realitet som må vi ta inn over oss og
respektere.
Smittevernregler
For å etterkomme krav til smittevern, er følgende felles regler for campingplassene i Larvik
utarbeidet:
•
•
•
•
•
•

•
•

Er dere syke eller har symptomer- ikke kom til plassen. (Gjelder også milde
forkjølelsessymptomer)
Får en i din campingenhet symptomer – må alle beboere i enheten reise tilbake til
hjemkommunene sine.
Bruk egne toalett i campingvognene.
Husk ekstra fokus på håndhygiene, vask godt med såpe.
Hold anbefalt avstand til andre, minimum 2 m.
Unngå samlinger av mennesker. Det skal ikke være flere enn 5 mennesker samlet i en
gruppe, og disse skal holde 2 meter mellom seg. (Legg også gåturen ut av campingområdet,
og til stier/områder med færre folk.)
Ved tømmeplassen vil det bli gjort særlige tiltak bl.a. med oppmerking og nærmere anvisning
for bruk: Kun en person om gangen, hold 2m avstand, påminnelse om håndvask og antibac.
Vi oppfordrer alle til å laste ned smitteappen.

Se kommunens nye forskrift for campingnæringen på neste side.
Mvh
Isak
Blokkebukta Camping

24.04 - Ny forskrift om camping
Kommunestyret vedtok 23. april en ny forskrift om campingplasser, bobilcamping, kommunale
oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner.
Vedtaket:
1. Forskrift om stengning av campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser
for bobiler og gjestehavner, for begrensning av koronasmitte i Larvik kommune av
25.03.2020 oppheves 1.05.2020.
2. Følgende forskrift gjelder i perioden fra 1.05.2020 til 10.06.2020
a)Campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner kan
holdes åpne i helgene dvs. fra fredag klokken 16 frem til søndag klokken 20.
b) For campingenheter er det kun tillatt dersom det foreligger sesongleie og campingenheten har
eget sanitæranlegg. Det er ikke tillatt med åpning av døgnplasser på campingplasser og andre
oppstillingsplasser for bobil. Vanlige hytter som tilhører campingplassen og som har sanitæranlegg
med avløp kan holdes åpne etter tilsvarende regler.
c)Campingplassens og gjestehavnenes sanitæranlegg og andre fellesanlegg holdes stengt.
d) De enkelte plasser utformer lokale regler for gjestenes atferd under oppholdet (basert på
generelle sentrale forskrifter, men tilpasset og innskjerpet for den enkelte plass.)
e) For gjestehavnene gjelder i tillegg følgende:
o Ingen båter utenpå hverandre
o 2,5 meter avstand mellom båtene
f) Larvik kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.
3. Det forutsettes at alle personer retter seg etter de til enhver tid gjeldende nasjonale
anbefalinger vedrørende fritidsreiser.

