
Dagens regler: 

Reglement for spikertelt på Sandnes 

Nr. 1 

Det kan gis tillatelse til bygging av spikertelt som en permanent montasje (står oppmontert når 

vognen flyttes fra plassen), etter at styret har godkjent skriftlig søknad med målskisse over 

spikerteltet. Slik tillatelse krever at minst 4 stk fra styret , herav leder eller nestleder samt en av 

plassansvarlige er til stede. 

 

Nr. 2 

Størrelse på spikertelt: 

· Maksimum lengde er 6 meter utvendig. 

· Bredden skal ikke overstige 2,5 meter utvendig. 

· Takutstikk maks 1,5 m i lengderetning i begge ender, dog ikke utenfor plattens lengde. 

· Teltet skal maksimum være 20 cm høyere enn vognens tak. 

( NB! Det skal være rett vegg på teltet mot vognen.) 

 

Nr. 3 

Montasje av spikertelt: 

Spikerteltet festes forsvarlig. 

Når vognen fjernes fra spikerteltet erstattes vognåpningen med en lettvegg (kryssfiner) som festes 

forsvarlig til spikerteltet. 

Lettveggen males hvit, eller samme farge som teltet. Spikerteltets fasader skal ha glatte plater eller 

dobbeltfalset bordkledning, slik som sanitærbygget og ”Huset”. 

 

Nr. 4 

Teltet må ikke ha overheng (takskjegg) som stikker ut slik at dette er til hinder for nabovogner i å 

komme til/fra sine respektive plasser. 

 

Nr. 5 

Søknad om bygging av spikertelt eller endring av spikertelt sendes på epost til plassansvarlig med 

kopi til leder og sekretær. Sendes dette i vanlig post, sendes det til NCC avd. Andøy, postboks 128, 

8483 ANDENES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styret har utarbeidet et nytt forslag til vedtekter angående spikertelt på Sandnes i samråd med NBCC 

sentralt. 

 

Reglementet er utarbeidet på bakgrunn av følgende skriv: 

 

Det viktig å presisere at et nytt leirreglement ikke vil ha tilbakevirkende kraft.  

Regelverk/vedtekter skal ikke skjønnsmessig behandles. 

I tilfeller at det er behov for utdyping av et punkt i regelverk/vedtekter skal disse være skriftlig 

knyttet til punktet med en note eller kommentar.  

   

Vennlig hilsen  

Jørgen Snoen 

Fagsjef NBCC 

 

Reglement for termotelt (spikertelt) på Sandnes         

 

Nr. 1 

Det kan gis tillatelse til bygging av termotelt som en permanent montasje (står oppmontert når 

vognen flyttes fra plassen), etter at styret har godkjent skriftlig søknad med målskisse over 

termoteltet. Slik tillatelse krever at minst 4 stk fra styret , herav leder eller nestleder samt en av 

plassansvarlige er til stede. Etter at termorteltet er oppmontert skal det godkjennes at det er i 

overenstemmelse med godkjent byggesøknad, slik godkjennelse krever at minst 4 stk fra styret , 

herav leder eller nestleder samt en av plassansvarlige er til stede. 

 

 Nr. 2 

 

Størrelse på termotelt: 

· Minimum brannavstand på den aktuelle plassen skal aldri brytes. 

· Teltets størrelse skal ikke overskride 15.00 kvadrat meter målt utvendig på ytterste bord på vegg. 

· Takutstikk maks 1,5 m i lengderetning i begge ender, dog ikke utenfor plattens lengde. 

-Teltet skal maksimum være 20.00 cm høyere enn vognens tak. 

-Det skal maksimum være 10.00 cm åpning mellom vogn og telt. 

 

Nr. 3 

Montasje av termotelt: 

Termoteltet festes forsvarlig. 

Når vognen fjernes fra termoteltet erstattes vognåpningen med en lettvegg (kryssfiner) som festes 

forsvarlig til termoteltet. 

Lettveggen males hvit, eller samme farge som teltet. Termoteltets fasader skal ha glatte plater eller 

dobbeltfalset bordkledning, slik som sanitærbygget og ”Huset”. 

 

Nr. 4 

Teltet må ikke ha overheng (takskjegg) som stikker ut slik at dette er til hinder for nabovogner i å 

komme til/fra sine respektive plasser. 

 

Nr. 5 



Søknad om bygging av termotelt eller endring av termotelt sendes på epost til plassansvarlig med 

kopi til leder og sekretær. Sendes dette i vanlig post, sendes det til NBCC avd. Andøy, postboks 128, 

8483 ANDENES. 


