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Introduksjon 

Denne håndboken omtaler sikkerhetsaspekter på innkvarteringssteder innen bygdeturisme. Den er 
skrevet, basert på erfaringer fra organisasjoner for bygdeturisme i Europa og rettet mot eiere av denne type 
virksomhet som er villige til å vurdere alle typer av beskyttelse for sine klienter. Herunder eiendom og 
virksomhet mot ulykker og overholde juridiske krav. Produksjonen av denne håndboken er finansiert av 
prosjektet SAFETUR (2012-1-LV1-LEO05-03389), med støtte fra EC Leonardo da Vinci Lifelong Learning-
programmet. Manualen er også nyttig for bygdeturismeorganisasjoner og turismestudenter. 

Innholdet i hvert kapittel er delt inn i generell informasjon, kriterier og landsspesifikk informasjon. Noen 
kapitler gir tilleggsinformasjon som lenker til relevante nettsteder, liste over forebyggende tiltak. Den generelle 
informasjonen viser den generelle situasjonen og vanlige aspekter i Europa. Vilkårene representerer 
egenkontroll for bygdeturisme og de går sammen med et annen resultat av det ovenstående prosjektet – et 
web-basert sikkerhetsverktøy for selvkontroll. Landsspesifikk informasjon beskriver fremgangsmåtene i 6 land 
(Latvia, Storbritannia, Spania, Norge, Litauen, Bulgaria) for å markere ulike aspekter og tilnærminger, samt 
demonstrere påkrevde oppmerksomhetsnivåer hva gjelder bestemte sikkerhetsaspekter. Bestemt 
inspeksjonshåndbok for sikkerhet i bygdeturisme tilpasset hvert av de 6 landene, se separate lenker (på hvert 
lands språk).  

 

Følgende bygdeturismeorganisasjoner bidro med sin erfaring og kompetanse i utarbeidelse av denne 
håndboken: 

 Den norske næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske HANEN 
http://www.hanen.no/  

 Den bulgarske forening for alternativ turisme BAAT www.baatbg.org  

 Den europeiske bygdeturismeorganisasjonen EuroGites www.eurogites.org 

 PRODEC Consultores www.raar.es 

 Bygdeturismeforeningen i Litauen http://www.atostogoskaime.lt 

 Farm Stay UK Limited http://www.farmstay.co.uk/  

 Den latviske bygdeturismeforeningen «Lauku ceļotājs» http://www.celotajs.lv  

 

 Alle prosjektresultater er tilgjengelige fra prosjektets nettside:  
 http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/SAFETUR/project_results_en.html 

http://www.hanen.no/
http://www.baatbg.org/
http://www.eurogites.org/
http://www.raar.es/
http://www.atostogoskaime.lt/
http://www.farmstay.co.uk/
http://www.celotajs.lv/
http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/SAFETUR/project_results_en.html
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1. Generelle krav relatert til sikkerhet 

1.1 Lisenser, tillatelser og godkjennelser til å bruke tjenesten 

Alle lisenser og tillatelser påkrevd fra nasjonale, regionale eller lokale myndigheter til å bruke tjenesten 
varierer betydelig avhengig av hvordan en tjeneste tilbys: 

 Små innkvarteringssteder, Bed & Breakfast (B & B) og selvbetjente feriehus er ofte ikke betraktet som 
forretningsvirksomhet. Dette gjør at man unngår mange krav som er knyttet til «offentlig tjeneste» for 
fullstendige virksomheter. 

 Ellers gjelder alle lover og regler for «offentlig tjeneste». 

1.1.1. Generelle krav til bygninger 

Generell informasjon  

Individuelle boenheter med selvhusholdning og private 
leiligheter med 3-5 soverom regnes ofte ikke som forretningsdrift for 
«offentlig bruk». I dette tilfelle gjelder sikkerhetsregler for standard 
bygninger og private hjem. Spesifikke tilleggskrav kan gjelde 
vedrørende brannvern eller hvis virksomheten tilbyr måltider. Dette 
er noen ganger en vanskelig sak som løses veldig forskjellig rundt i 
Europa. For mer informasjon, sjekk lovene i din region eller ditt land. 

Pensjonat med stor kapasitet eller et kompleks med flere 
boenheter med selvhusholdning under samme ledelse, blir vanligvis betraktet som bygninger til «offentlig 
bruk». Disse må derfor ha alle nødvendige bevilgninger og godkjenninger. Tillatelser knyttet til igangsetting av 
bygging av nybygg. Det kreves forskrifter ved ombygging eller utvidelse av eksisterende eiendom, planleggings- 
og byggetillatelse, samt overholde bygge forskriftene. 

Kriterier 

 Du er kjent med de generelle nasjonale, regionale og lokale byggekrav i forhold til type og størrelse på 
din virksomhet 

 Du overholder de generelle nasjonale, regionale og lokale byggekrav i forhold til type og størrelse på 
din virksomhet  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

Generelle tekniske forskrifter og sertifisering/godkjenning av bygninger fra myndighetene må overholdes 
på følgende områder.  

For spesifikke kriterier for innkvarteringssteder på dette området, se nedenfor under «Sikkerhet på 
innkvarteringssteder». 

 Bulgaria: I henhold til byggeforskriftene. Bygninger på innkvarteringssteder blir behandlet på samme 
måte som bygninger for offentlig bruk. Det er derfor regler for lett adkomst, hovedsaklig for 
tilgjengelighet for mennesker med handicap. Det må være en eller flere WC lett tilgjengelig fra 
resepsjon og fellesrom. 

 Latvia: Det trengs ingen offisiell tillatelse til å drive RT, men det er spesifikke og forpliktende regler for 
offentlige bygninger. Bygninger til bruk for turister med et areal som er større enn 150 m

2 
eller hvor 

mer enn 50 % av bygningen blir brukt offentlig for turister. Hvis disse grensene ikke overskrides, er 
reglene som for private bygninger. Mer informasjon: 
http://likumi.lv/doc.php?id=178746&version_date=01.06.2009  

http://likumi.lv/doc.php?id=178746&version_date=01.06.2009


 

 

6 Inspeksjonshåndbok - Driv din bygdeturisme smart 

 Litauen: Tjenester innen bygdeturisme kan drives i bygninger som er ment for bostedsformål. De 
samme generelle krav gjelder som for private bolighus. Hvis bygningen ikke er et privat bolighus, men 
skal brukes til fritidsaktiviteter eller bygdeturisme skal dette være oppgitt i 
planleggingsdokumentasjonen. I følge lov for reiseliv, kan tjenester i bygdeturisme foregå i et landlig 
område eller en liten by med en befolkning på opptil 3000 innbyggere. 

 Norge: Hver bygning må ha byggetillatelse. Dette er lettere å få når det gjelder bedrifter, selv om det 
ikke er forskjell mellom personlige og forretningsmessige regler. Hvis bygningen er i en etasje, er det 
ingen spesielle sikkerhetskrav. Derimot, hvis det er to etasjer med opp til 300 m

2
 i hver etasje, tilhører 

det Brannklasser, i.e. 1-4 klasser, som betyr nivå. Det 4. nivået er for oljeplattformer, der det ikke er 
mange krav for første etasje. Sjekk den offisielle nettsiden for nærmere informasjon om bygge-
forskrifter og om hvordan man bygger et hus korrekt (Direktorat for Byggkvalitet): 
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/11/3/. 

 Spania: Det er nødvendig med spesielle tillatelser for å drive virksomheter i distriktene, der jordbruk 
vanligvis er den eneste tillatte aktiviteten. Disse tillatelsene avhenger av kommunen og er basert på 
om virksomheten vil være en fordel for området. For eksempel, blant annet jobbskaping. Dette er 
kjent som Erklæring av offentlig nytte. Hvis aktiviteten er ikke-forretningsdrift eller ferieutleie, er den 
å betrakte som permanent eller midlertidig bopel. Imidlertid er det ikke tillatt med nye bygninger i 
distriktene til privat bruk (som ikke er relatert til landbruk) selv om eldre bygninger kan restaureres. 

 Storbritannia: Planleggingstillatelse og byggeforskrifter gjelder hvis du vurderer å starte et 
innkvarteringssted som tilbyr overnatting med (B&B) eller uten forpleining, eller hvis du planlegger å 
bygge om, utvide eller gjøre strukturelle endringer i en eksisterende eiendom eller oppføre en ny 
bygning. Kontakt ditt lokale byggekontor i kommunen for å få råd om byggetillatelse.  

http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/11/3/
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1.1.2. Brannsikkerhet 

Generell informasjon  

Det er tekniske forskrifter for elektriske installasjoner og utstyr, 
varmesystemer og peiser, møbler og innredning, bruk av materialer, 
konstruksjonsmetoder, størrelser og dimensjoner, osv. Generell 
brannsikkerhet blir vanligvis sjekket av brannvesenet. 

Kriterier 

 Du er kjent med krav til brannsikkerhet i forhold til type og 
størrelse på din virksomhet 

 Du overholder krav om brannsikkerhet i forhold til type og 
størrelse på din virksomhet 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Brannvesenet sjekker brannsikkerheten etter sjekklister som vurderer sikkerhetsforholdene i 
bygningen. Det meste av inventaret må være brannsikkert. 

 Latvia: Forskrifter fra Ministerkabinettet angående brannsikkerhet:http://likumi.lv/doc.php?id=84587 
Departementer, lokale myndigheter, bedrifter og organisasjoner kan utstede fullmakter for 
brannsikkerhet for egne områder eller underliggende institusjoner. Det er nå både frivillige og 
obligatoriske standarder i Latvia.  

 Litauen: Det er krav til brannsikkerhet for private og offentlige bygninger.  

 Norge: De samme reglene gjelder som for nivå 1-4 for krav om brannsikkerhet (se pkt. 1.1.1.). Peiser, 
ovner og piper må installeres av sertifiserte fagfolk iht. spesielle regler som gjelder i hver kommune. 

 Spania: Krav til brannsikkerhet for bolighus såvel som andre spesielle krav er bestemt av lovgivning for 
turisme. 

 Storbritannia: Lovgiving om brannsikkerhet gjelder for «ansvarlig person» på alle arbeidsplasser 
inkludert hotell, pensjonater og lignende. En «passende og tilstrekkelig» vurdering av brannrisiko må 
gjennomføres, og der det er fem eller flere arbeidstakere, må vurderingen registreres. Det bør være 
én person ansvarlig for vurdering av brannrisiko og sikring av brannvern. Forebyggende tiltak må 
gjennomføres og vedlikeholdes.  Det må utarbeides en beredskapsplan. Branninstruksen skal henges 
opp i gjesterom og i nærheten av brannalarmen til de ansatte og i fellesrom.  

 

 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=84587
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1.1.3. Vanntilførsel og kloakksystemer  

Generell informasjon  

Det er tekniske byggeforskrifter angående vann- og 
kloakkinstallasjoner og systemer. I urbane områder med offentlig 
forsyning, er disse vanligvis ikke spesifikke, men det kan være et 
krav i landlige omgivelser. Det må være kvalitetskontroll i 
bygdeturisme for å sjekke om systemene fungerer riktig, og at det 
ikke er dårlig lukt eller andre ulemper for gjestene. 

Kriterier 

 Du er kjent med krav til vannforsyning og kloakksystem i forhold til type og størrelse på din virksomhet 

 Krav til vannforsyning og kloakksystem overholder krav i forhold til type og størrelse på din bedrift  

 Vannforsyning og kloakksystem er godt vedlikeholdt 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Hvis det ikke finnes offentlig kloakkanlegg i landlige omgivelser, må hvert innkvarteringssted 
bygge selv, avhengig av størrelse på bygningen og dens kapasitet. Hvis det ikke er vannforsyning, kan 
innkvarteringsstedet ikke bli lovlig registrert.  

 Latvia: Byggeforskriftene krever vannforsyning og kloakksystem. Tilstanden på vedlikehold og 
funksjonalitet på kloakksystem i bygdeturisme blir kontrollert etter kvalitetsordninger.  

 Litauen: Vann - og kloakkforskrifter er gjeldende iht. Hygienenorm for tilbydere av innkvarteringssteder 
HN:118. For mer informasjon, se: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392158&p_query=&p_tr2  

 Norge: Vann - og kloakksystem reguleres av byggeforskriftene. 

 Spania: Vann- og kloakksystem i boligstrøk er ikke nødvendigvis regulert ved lov. Imidlertid krever 
lovgivning for turisme bevis for rensing av avløpsvann, samt tilgjengelig drikkevann. Det er to måter 
for godkjenning:  

o Et generelt dokument fra kommunen som bekrefter at bygningen er beboelig. Nybygg som er 
oppsatt lovlig vil automatisk få denne bekreftelsen.  

o I eldre bygninger: kvitteringer for vannforsyning, deponering av avløpsvann og 
strømregninger. Hvis det ikke er offentlig vannforsyning, må det installeres en enhet som 
klorer vannet. Vannet må testes med jevne mellomrom (avhengig av region - fra månedlig til 
hvert halvår). Den tekniske tilstanden til kloakksystemet er inkludert i prosessen med bygge- 
og/eller turistregistreringen. I dag må det være minst et tre-kammer rensesystem. 

 Storbritannia: Hvis vannforsyningen for ditt innkvarteringssted kommer fra en privat forsyning, gjelder 
«Forskrift om vannforsyning 2009». Hvis virksomheten er i et privat hjem, vil vann- og kloakkavgifter 
dekkes av kommunale avgifter. Hvis virksomheten er større, vil det bli krevet kommersielle avgifter.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392158&p_query=&p_tr2
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1.1.4. Vannkvalitet  

Generell informasjon 

Det finnes tekniske forskrifter for inspeksjon av vannkilder og 
vannkvalitet, dette kan bli testet ut i et laboratorium. Det kan være 
påkrevd at vannkilder inspiseres av mat- og helsemyndigheter. I en 
del land forlanges det at vannkvaliteten gjennomgår 
laboratorietester, og resultatet av dette gjøres tilgjengelig for 
gjestene.  

Kriterier 

 Du kan legge fram en gyldig attest fra mat- og helsemyndigheter, hvis det er nødvendig 

 Attest fra et vannlaboratorium hvis det er nødvendig 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det kreves bekreftelse fra Agency for Food Safety. Innkvarteringsstedet kan bruke alternative 
vannkilder som er egnet for privat bruk. 

 Latvia: Regler for vannkvalitet er fastsatt i mat- og hygieneforskrifter. Hvis vannet kommer fra offentlig 
vannforsyning, må det sjekkes en gang hvert annet år (http://likumi.lv/doc.php?id=75442). I dette 
tilfellet er det ikke nødvendig med sjekking av vannkvalitet. Hvis dette ikke er bekreftet eller godkjent 
av myndighetene, må gjestene skaffes eget drikkevann. 

 Litauen: Drikkevannet må testes i laboratorium hvert år. 

 Norge: Overnattingssteder må bruke offentlig vannforsyning. Hvis det blir brukt privat vannforsyning, 
må vannkvaliteten testes i laboratorium. EUs hygienenorm for vannkvalitet gjelder. 

 Spania: Se 1.1.3. 

 Storbritannia: Det kreves godkjenning fra et anerkjent byrå. Lokale myndigheter må analysere prøver i 
privat vannforsyning fra grunnvannskilder. 

http://likumi.lv/doc.php?id=75442
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1.1.5. Avfall og søppelhåndtering 

Generell informasjon  

Dette er vanligvis nødvendig i landlige omgivelser hvor slik 
offentlig tjeneste ikke finnes.  

Kriterier 

 Du bruker tjenester fra et relevant avfalls- og søppelfirma 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Hvis det ikke er offentlig håndtering, må innkvarteringsstedet avklare med de lokale 
myndighetene hvordan avfall og søppel skal håndteres. Siden begynnelsen av 2013 må hver bedrift 
organisere sin egen håndtering. Det er en forskrift som krever at hver bedrift skal ha en egen kontrakt 
for separat håndtering, men dette fungerer for tiden ikke. 

 Latvia: Alle innkvarteringssteder må ha avtaler med avfalls- og gjenvinningsselskaper for innsamling av 
avfall og søppel. Noen steder på den latviske landsbygda er det mulig å sortere avfall på 
campingplasser eller hotell. 

 Litauen: Alle innkvarteringssteder må ha avtaler med avfalls- og gjenvinningsselskaper for innsamling 
av avfall og søppel.  

 Norge: Alle husstander har avtaler med avfalls- og gjenvinningsselskaper for innsamling av avfall og 
søppel. Hvis du har en hytte, teller det som den ene halvdelen av avtalen i husstanden, i 
campingplasser med permanente hytter, dvs. campinghytter, teller det som en fjerdedel.  Eieren av 
campingplassen kan også leie en beholder fra KBM. For mer informasjon, se: 
http://bir.no/birbedrift/Sider/Bransjerelaterteloesninger.aspx fra cbm.   
http://bir.no/birbedrift/Sider/Bransjerelaterteloesninger.aspx  

 Spania: Som før, i urbane strøk, er avfallshåndtering en offentlig tjeneste og kan godkjennes med 
kvitteringer. Men, i landlige områder, må avhending organiseres og godkjennes av eieren, som 
minimum til nærmeste offentlige innsamlingssted. 

 Storbritannia: Hvis virksomheten er i et privat hjem, vil avfallsavgifter dekkes av kommunale avgifter. 
Hvis virksomheten er større, vil det bli krevet kommersielle avgifter. 

http://bir.no/birbedrift/Sider/Bransjerelaterteloesninger.aspx
http://bir.no/birbedrift/Sider/Bransjerelaterteloesninger.aspx
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1.1.6. Gass og ventilasjon 

Generell informasjon  

Dette er dekket av byggeforskrifter eller inkludert i sertifikatet 
som gassfirmaet innehar for installasjon osv.  

Kriterier 

 Du er kjent med krav til gass og ventilasjon 

 Du overholder krav til gass og ventilasjon 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Antall overnattingssteder med gassystem på landsbygda er ikke mange, men det er likevel 
noen regler. Gassystemet må kontrolleres og godkjennes av myndighetene hvert år.  

 Latvia: Gasskrav reguleres av «Cabinet of Ministers Regulation No. 23, 20 January 1999», kjent som 
Forskrifter for levering og bruk av gass, angir forholdet mellom leverandør og forbruker når gassen er 
levert og brukt. System og utstyr for gass i offentlige bygninger er utformet i samsvar med gjeldende 
regler og normer, inkludert de som er dekket i de latviske byggebestemmelsene LBN 211-98, 
Bygninger med flere etasjer og flere leiligheter. 

o Ventilasjon: Det er regulert av byggeforskrift LBM 231-03, Oppvarming og ventilasjon av 
private boliger og offentlige bygninger (Ministerkabinettets bestemmelser nr. 534, 23 
September 2003). Disse definerer generelle sikkerhetskrav for ventilasjons- og 
airconditionsystem og utstyr i kjøkken og sanitæranlegg i boliger. Ventilasjonsrør i kjøkken og 
sanitæranlegg i boliger kan være knyttet til det generelle ventilasjonssystemet, men med en 
separat kanal for hver. Det må være naturlig ventilasjon i rom, dvs. vinduer som kan åpnes, 
vinduer med ventilasjonsramme eller spesiell åpning i yttervegg. Utforming av rom hvor det 
er umulig med naturlig ventilasjon frarådes. 

 Litauen: Ikke aktuelt 

 Norge: Ikke aktuelt 

 Spania: En sertifisert installatør må godkjenne ar systemet er riktig. Ingen elektrisitet- og gassforsyning 
er lovlig uten denne godkjenningen.  

 Storbritannia: De som driver overnattingssteder er ansvarlige for å sikre at gassapparater og kanaler er 
godt vedlikeholdt og sjekket. Alle sikkerhetskontroller må utføres av teknisk personell sertifisert for 
gassinstallasjoner. Sikkerhetsforskrifter krever at alt elektrisk utstyr «som brukes i bedriften» er trygt. 
Det er ingen spesielle krav til årlige sikkerhetskontroller. Men for å sikre at alt utstyr er trygt, anbefales 
det å kontrollere de elektriske installasjonene jevnlig av en elektriker. Generelle regler for 
produktsikkerhet gjelder ved selvbetjent overnatting. De viktigste kravene er at du er sikker på at du 
leverer bare trygge produkter til dine gjester, og at et produkt forblir sikkert så lenge det er i bruk.  

Forebyggende tiltak 

 Bruk egnet røykavtrekk og ventilasjonssystem. 

 Kontroller temperatur, luftfuktighet og ventilasjon på din arbeidsplass.  

 Hold utstyret i god stand. 

 Bruk personlig verneutstyr. 

 Bruk egnede klær til hver oppgave.  

 Installer passende alarmer slik som karbonmonoksid detektorer. 
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1.1.7. Bevilgninger for å drive turistvirksomhet 

Generell informasjon 

I enkelte land i Europa er der bare mulig å drive med turisme 
med overnatting som en virksomhet med bevilgning. EU-lovgivning 
har ikke regler for bygdeturisme. Bevilgning for å drive 
bygdeturisme er regulert av nasjonal lovgivning.  

Kriterier 

 Du har de nødvendige bevilgninger/tillatelser for å drive en bedrift med bygdeturisme 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Innkvartering med selvhusholdning og pensjonater (med opptil 10 rom) må registreres som 
en bedrift eller enhet med evne til å drive forretning. Kun private rom (opp til 5 rom) i huset eller i 
vertens leilighet, hvor verten også bor, anses ikke som bedrift, og verten betaler bare en skatt. 

 Latvia: Det er ingen spesielle krav for å drive en RT-overnatting. 

 Litauen: For å drive bygdeturisme må virksomheten være registrert i nasjonal turismemyndighet. 
Tjenesteleverandøren skal kunne legges fram erklæring for turismemyndigheter. Tilbyderen av 
bygdeturisme kan ha opptil tyve enheter med en kapasitet på maks femti personer. 

 Norge: Virksomheten må være et registrert selskap, f.eks en gård. Som privat virksomhet kan tillates 
en skattefri inntekt på opptil 1200 euro pr. år, av all inntekt over dette betales 28 % skatt. Bevilgning 
er ikke nødvendig. For ytterligere informasjon om reelle kostnader ved å drive en hytte, besøk 
http//:www.dn.no/privatekonomi/ article2472212.ece.  

 Spania: Tjenestene må være registrert hos turistmyndighetene. Det er to måter:  

o For fullstendige virksomheter må det skaffes et komplett sett med dokumenter, herunder 
planer, sertifikater, registrering i eiendomsregister osv.  

o For utleie eller ikke-forretningsvirksomhet kreves kun en enkel egenerklæring. 

 Storbritannia: Planleggingstillatelse og byggeforskrifter gjelder hvis du vurderer å starte et 
innkvarteringssted som tilbyr overnatting med (B&B) eller uten forpleining, eller hvis du planlegger å 
bygge om, utvide eller gjøre strukturelle endringer i en eksisterende eiendom eller oppføre en ny 
bygning. Kontakt ditt lokale byggekontor i kommunen for å få råd om byggetillatelse.  

http://www.dn.no/privatokonomi/article2472212.ece
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1.1.8. Trafikkskilt 

Generell informasjon 

Forskrift om plassering av veiskilt varierer i de ulike land. 
Vanligvis er det en standard forskrift om skilting for å spesifisere 
regler og krav angående:  

 Beliggenhet, f.eks. hovedvei, ved innkjørsel osv.  

 Type, f.eks reklame med eller uten lys, retningsskilt, skilt ved inngang, osv.  

 Myndigheter, f.eks. lokale planleggingsmyndigheter, trafikkmyndigheter osv. kan under visse vilkår gi 
tillatelse til skilting for turisme.  

Kriterier 

 Skilting er installert i henhold til juridiske krav eller generelle regler. 

 GPS-koordinater er tilgjengelige 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Skilting av adkomst til overnattingssted: 

o Utenfor anlegget eller ved avkjørsel: 
a) Motorvei: ved en avstand på 1000 til 2000 meter; 
b) Andre stier: på en avstand på 200 til 300 meter.  

o I landsbyer: I en avstand på 100 til 150 meter før innkvarteringsstedet eller avkjørsel til dette og 
ved selve avkjørselen. 

o Retningen og avstanden til overnattingssted er angitt på nederste del av veiskiltet eller som et 
ekstra skilt. 
Disse skiltene har eksakt samme form og farge, og må være godkjent av lokale veimyndigheter. 

o Andre skilt må også godkjennes av kommunenes myndigheter. Det er en skatt for skilt/postering 
avhengig av type og størrelse på skiltet. 

 Latvia:Det er regler for veiskilting som må være godkjent av Ministerkabinettet, spesifikt av det 
ansvarlige organ Latvijas Valsts ceļi (LVC) Tehniskā komisija). Standard på latviske veiskilt er LVS 77 og 
ceļa apzīmējumu LVS 85. De involverte institusjonene er: CSDD, Satiksmes ministrija and Ekonomikas 
ministrija.  

 Litauen: Veiskiltene må være godkjent av myndighetene som administrerer veien. Det kan være den 
lokale myndighet for lokale veier eller de regionale veimyndigheter for regionale eller nasjonale veier. 

 Norge: Spesielle veiskilt for bygdeturisme må godkjennes av myndighetene. Prisene er forskjellige for 
HANEN-medlemmer og ikke-medlemmer. For mer informasjon, se: 
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/lmd/Nyheter-og-
pressemeldinger/2005/nytt_vegskilt_for_gardsmat_og_bygdeturis.html?id=258867 

 Spania: Det er ingen veiskilt som er formelt godkjent. Men det er offisielle standardskilt, selv om disse 
ikke er del av de formelt godkjente veiskilt. Dette medfører ofte problemer, fordi turisme krever at de 
skal installeres, og deretter blir de tatt bort av veimyndighetene fordi de ikke er offisielle.  

 Storbritannia: Hvis du setter opp skilt eller/og reklame ute, må du kanskje søke planmyndighetene om 
samtykke angående det foreslåtte skiltet. Behovet for samtykke fra myndighetene er avhengig av om 
skiltene er fullt, delvis eller ikke opplyst og hvor de er plassert. Du må også sørge for at teksten på 
skiltene ikke er villedende, slik at det ikke er brudd på rettferdig handel og villedende markedsføring i 
følge markedsføringsloven. Lokale myndigheter, avdeling for motorveier kan foreslå brune skilt med 
hvite tegn.  

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/lmd/Nyheter-og-pressemeldinger/2005/nytt_vegskilt_for_gardsmat_og_bygdeturis.html?id=258867
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/lmd/Nyheter-og-pressemeldinger/2005/nytt_vegskilt_for_gardsmat_og_bygdeturis.html?id=258867
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1.1.9. Bevilgning for TV og opphavsrett 

Generell informasjon  

Hvis et musikkanlegg er tilgjengelig på pensjonatet, må eieren 
komme til enighet med de som har opphavsrettighetene og som er 
ansvarlig for musikken i den offentlige kringkastingen. Det er to 
hovedinstitusjoner i Europa: en som representerer komponister og 
en annen som representerer dramaartister. Kontraktene er 
forskjellige i hver organisasjon. 

Kriterier 

 Hvis du tillater at det spilles musikk/plater eller videresender musikk i det offentlige rom, må du ha 
kontrakt eller tillatelse fra de aktuelle organisasjoner i landet ditt.  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: I Bulgaria er det to organisasjoner:  

o Prophon, som inkluderer artister og produsenter. For mer informasjon, se 
http://www.prophon.org/. 

o Musikkforfattere, inkludert komponister, forfattere og utgivere. For mer informasjon, se: 
http://www.musicautor.org.  

Alle innkvarteringssteder må ha kontrakt med begge organisasjoner. 

 Latvia: Hvis musikk skal spilles på innkvarteringsstedet, f.eks. TV, radio, PC osv., er eieren forpliktet til 
å lage en kontrakt med begge de bindende organisasjonene. Hver og en krever en egen kontrakt:  

o Byrået for opphavsrett- og kommunikasjonsrådgivning /Latviske forfatteres forening 
(AKKA/LAA): http://www.akka-laa.lv/. 

o Forening for latviske kunstnere og produsenter:  http://www.laipa.org/. 

Det er ikke spesielle regler for innkvarteringssteder innen bygdeturisme. 

 Litauen: I Litauen er det to bindende organisasjoner. Hver og en krever en egen kontrakt: 

o LATGA-A er en kollektiv forening for opphavsrett: www.latga.lt.  

o AGATA - Lithuanian Neighbouring Rights Association er en kollektiv forening opptrer på vegne 
av produsenter 

 Norge: For større innkvarteringsbedrifter er reglene beskrevet her: 
http://www.tono.no/Hotell%2C+Overnatting+og+Restaurant.564.cms. Hytteeiere betaler en avgift for 
TV-kabler som inkluderer tillatelse for offentlig bruk. https://parabol.canaldigital.no/Om-Canal-Digital-
Norge/Bedrift/  

 Spania: Bedrifter må registrere seg i forfatterforeningen (SGAE) og betale årlige avgifter, men ihvertfall 
innen bygdeturisme er dette ofte hverken overholdt eller kontrollert. 

 Storbritannia: Hvis du tilbyr korttidsopphold av noe slag for overnattingsgjester og har installert TV, 
må du ha en «Hotel and Mobile Units Television License» (hotellisens). Hvis du spiller musikk med 
copyright offentlig på din eiendom eller hvis det er levende musikk, trenger du kanskje PRS 
(Performing Rights Society) for musikklisens. Hvis du spiller innspilt musikk på din eiendom som 
inkluderer radio og TV, vil du kanskje trenge en PPL lisens. Hvis du tilbyr en DVD-film, må du ha en DVD 
Concierge lisens. Hvis du bruker et rom innendørs til underholdning, må du ha en Hotel Vision lisens. 

Saksstudie 

Den europeiske organisasjonen for bygdeturisme „Eurogites” har laget en oppsummering over krav og 
avgifter for avspilling av musikk i flere land i Europa. Se tabellen som er vedlagt.  

http://www.prophon.org/
http://www.akka-laa.lv/
http://www.laipa.org/
http://www.latga.lt/
http://www.tono.no/Hotell%2C+Overnatting+og+Restaurant.564.cms
https://parabol.canaldigital.no/Om-Canal-Digital-Norge/Bedrift/
https://parabol.canaldigital.no/Om-Canal-Digital-Norge/Bedrift/
http://safety.eurogites.org/download/manual/files/SafetyAndSecurityEU_en_radiofees_InspectionManual.pdf
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1.1.10. Lisens for badstue 

Generell informasjon  

Tekniske forskrifter gjelder som en del av byggeforskriftene i land der badstue er populært, enten de er 
bygget som et eget bygg eller er del av et hus eller en leilighet. Regler for hygiene gjelder også. I noen land er 
det krav om bevilgning for badstue. 

Kriterier 

 Du har den nødvendige bevilgning eller tillatelse hvis aktuelt. 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det er tillatelser for badstuer regulert av den nasjonale helseloven. 

 Latvia: Det er egne regler og normer for hygiene som gjelder for offentlig bruk av badstuer, inkludert 
innkvarteringssteder innen bygdeturisme som tilbyr denne tjenesten. Men det er også regler for små 
badstuer, dvs. for 10 personer eller mindre, noe som er vanlig innen bygdeturisme. For mer 
informasjon, se http://likumi.lv/doc.php?id=13858. 

 Litauen: Badstuer og basseng som tilbys må være godkjente, ikke bare for kunder som har bestilt 
overnatting. Hvis disse tjenestene tilbys bare for innendørs kunder, kreves et hygienesertifikat.  

 Norge: Ingen spesielle regler. 

 Spain: Ikke aktuelt. 

 Storbritannia: Det er ingen spesielle regler for sikkerhet i badstue, men de må være i samsvar med 
helse- og sikkerhetslovgivningen.  

http://likumi.lv/doc.php?id=13858
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1.1.11. Lisens for basseng 

Generell informasjon  

Bassenger er i noen land regulert av helse- og sikkerhetsregler. Dette gjelder selv om det er egne basseng 
ved boenheter med selvhusholdning. I andre land er det ikke spesielle bestemmelser. Kriteriet er vanligvis om 
det er klassifisert som offentlig eller privat anlegg. 

Kriterier 

 Du har den nødvendige bevilgning eller tillatelse hvis aktuelt 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Sikkerhetsforskrifter. Det skal være en ansvarlig person som kan svømme og gi førstehjelp. 
Det kreves at det er en badevakt tilstede hvis svømmebassenget er stort og til offentlig bruk (ikke bare 
for gjester). 

 Latvia: Det finnes regler og normer for hygiene for offentlig bruk av bassenger 
(http://likumi.lv/doc.php?id=13858), inkludert innkvarteringssteder som tilbyr det innen 
bygdeturisme.  Det er spesielle regler for små bassenger (5 m

3
 eller mindre), noe som er vanlig i 

bygdeturisme.  

 Litauen:  Badstuer og basseng som tilbys må være godkjente, ikke bare for kunder som har bestilt 
overnatting. Hvis disse tjenestene tilbys bare for innendørs kunder, kreves et hygienesertifikat. 

 Norge: Det er normer for hygiene som gjelder for basseng. Det er ikke vanlig med basseng i landlige 
omgivelser.  

 Spania: Hvis bassenget er betraktet som en bedrift, må det oppfylle noen krav som for offentlige 
basseng. Disse er vanligvis restriktive, spesielt for små innkvarteringssteder. Hvis bassenget ikke er 
regnet som en bedrift, vil dette variere avhengig av helsemyndighetenes tolkning.  Noen institusjoner 
ser på basseng som en del av et privat hjem og et unntak, mens andre hevder at de er del av en 
offentlig tjeneste og derfor underlagt disse reglene.  

 Storbritannia: Det er ingen spesielle regler om sikkerhet i svømmebasseng eller treningslokaler, men 
disse aktivitetene må være i samsvar med helse- og sikkerhetslovgivning. Ditt viktigste ansvar som 
driver av basseng eller treningslokale, i forhold til dine gjester eller kunder finnes i «Helse og sikkerhet 
ved arbeid 1974» og «forskrift om administrasjon av helse og sikkerhet på arbeidsplassen 1999». 

http://likumi.lv/doc.php?id=13858
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1.1.12. Lisens for alkohol  

Generell informasjon  

En bevilgning er obligatorisk for å selge alkoholholdige 
drikkevarer. Kravene varierer i de forskjellige land i Europa. Det kan 
være spesielle bestemmelser eller rettigheter for hjemmelaget 
alkohol. 

Kriterier 

 Du har den nødvendige bevilgning eller tillatelse hvis aktuelt 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Behov for tillatelse - mer enn 10 l alkohol og mer enn 90 l vin. 

 Latvia: Det er lovlig å selge og produsere alkohol i henhold til Alkoholloven 

(http://likumi.lv/doc.php?id=88009). Fordelene gjelder for småskalaprodusenter fra 2011 etter 

lobbyvirksomhet fra Den latviske foreningen for bygdeturisme. En kjøpmann som selv produserer vin, 

gjærede drikkevarer eller andre alkoholholdige drikkevarer fra produkter som dyrkes i hagen eller i 

bikuber som eies av han eller henne eller fra planter som vokser vilt (ikke bruker sprit eller andre 

alkoholholdige drikkevarer), har rett til å motta lisens på gunstige vilkår for en godkjent butikkaktivitet, 

samt rett til lettelse for registrering av sikkerhetsavgift for å sikre at:  

o Den totale mengden av produsert vin eller gjærholdige drikkevarer ikke overstiger 15 000 

liter pr. år; 

o Mengden av absolutt alkohol i andre produserte alkoholholdige drikkevarer ikke overstiger 

100 liter pr. år.  

Hvis den ovenstående kjøpmann produserer vin eller gjærholdige drikkevarer som ikke overstiger 

1000 liter pr. år, skal hun eller han være fritatt fra plikten til å sende oversikt over avgiftssikkerhet. 

 Litauen:  Det er nødvendig med bevilgning fra offentlige myndigheter for å kjøpe og selge alkohol. Det 

er forbudt å lage og lagre hjemmelaget sprit. 

 Norge: Hjemmelaget sprit er forbudt. Reiselivsbedrifter må ha en skattepliktig bevilgning fra lokale 
myndigheter for å selge alkohol til gjestene. Det eksisterer ingen egen bevilgning for å selge bare 
alkohol, siden det inkluderer matservering. 

 Spain: Ingen begrensninger 

 Storbritannia: Hvis du ønsker å selge alkoholholdige drikkevarer, må du ha bevilgning. Det er to typer 
bevilgninger: lokale og personlige bevilgninger. Mer informasjon finnes i «Lisensvedtak 2003». 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=88009
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1.1.13. Lisens for underholdning 

Generell informasjon  

Bevilgninger og tillatelser må innhentes fra lokale myndigheter hvis du skal organisere offentlige 
arrangement, f.eks. sport, dans, konserter, filmkvelder osv. Formaliteter kan variere avhengig av størrelse og 
type på arrangement og antall deltakere. Noen regler regulerer støynivået og andre eventuelle forstyrrelser for 
de lokale innbyggerne.  

Kriterier 

 Du har alle nødvendige bevilgninger samt samtykke for å organisere en enkelt eller en regelmessig 
offentlig begivenhet. 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: De lokale myndigheter må gi tillatelse til offentlige arrangement hvis det er flere mennesker 
enn kapasiteten på innkvarteringsstedet. Hvis arrangementet er bare for gjestene, er det regler bare 
for støynivå. 

 Latvia: Krav og sakkunnskap ved organisering av offentlige arrangement er oppsummert i dokumentet 
som er utviklet av «Den latviske foreningen for bygdeturisme» basert på deres erfaring ved 
organisering av Slitere National Park Travellers Day i landlige omgivelser. Dette dokumentet heter 
Hvordan organisere offentlige begivenheter (2010) og finnes ved å klikke på følgende link: 
http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/PolProp/Dokumenti/SCD_vadlinijas.pdf. Regler for å organisere 
offentlige arrangement er regulert ved lov. For mer informasjon, se         
http://likumi.lv/doc.php?id=111963. 

 Litauen: Ikke aktuelt. 

 Norge: Du må søke politiet og informere kommunale myndigheter for å få spesiell tillatelse til å 
organisere offentlige arrangement, inkludert politiet, musikklisens osv. 

 Spania: Det er ikke nødvendig med tillatelse på innkvarteringssteder i distriktene så lenge aktiviteten 
er begrenset til å gjelde kunder som overnatter. Hvis de tilbys til allmennheten, må man ha tillatelse 
avhengig av typen aktivitet. I alle fall er det nødvendig å søke de kommunale myndigheter. 

 Storbritannia: «Varsel om midlertidige arrangementer» (TEN) er en lisens for å arrangere 
enkeltarrangementer i lokaler uten lisens. Du har en grense på fem pr. år hvis du ikke har en personlig 
bevilgning og femti hvis du har.  

http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/PolProp/Dokumenti/SCD_vadlinijas.pdf
http://likumi.lv/doc.php?id=111963
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2. Virksomhet og skatter  

2.1 Lovlige former for virksomhet 

Generell informasjon  

Hvis du skal drive med bygdeturisme, må du registrere deg som 
skattebetaler. Det er mange juridiske former for virksomheter i de 
europeiske land. Det mest vanlige er: del av personlig inntekt, inntekt 
fra administrasjon av eiendom, aksjeselskap, selvstendig 
næringsdrivende, privatperson registrert som entreprenør, osv. 
Bygdeturisme kan også være et anlegg eller en del av en større 
organisasjon som et aksjeselskap eller en ikke-statlig organisasjon osv. 

Kriterier 

 Du har definert din juridiske form for virksomhet  

 Du er kjent med dine forpliktelser og rettigheter 

 Din eiendom er registrert som innkvartering for bygdeturisme  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: De juridiske former for virksomhet innen bygdeturisme er en del av den private inntekten til 
en privatperson (bare for rommene), enkeltmannsforetak, aksjeselskap, NGO  

 Latvia: Det er ingen regler om lovlige former for å drive bedrifter innen bygdeturisme enten de blir 
drevet av privatpersoner, en gård, LTD, NGO eller aksjeselskap. Alle juridiske former og preferanser er 
beskrevet i læremateriell utviklet av Lauku Ceļotājs How to start RT business. Se følgende nettside for 
mer informasjon: http://macies.celotajs.lv/mod/page/view.php?id=40. 

 Litauen:  De juridiske former for virksomheter er: 

o Bevilgning for selvstendig næringsvirksomhet.  
o Personlig aktivitetslisens. 
o Juridisk gruppe. 

 Norge: Selvstendig næringsdrivende, inkludert gårder eller aksjeselskap. 

 Spania: Det avhenger av regionen, men som regel godtas bare full virksomhet. Det er faktisk bare to 
tilfeller: 

o Utleie av rom eller komplette enheter uten andre tjenester, ikke en gang frokost. I dette 
tilfellet består aktiviteten av administrasjon av eiendommen, og det er ikke betraktet som en 
virksomhet med mindre det er heltidsansatte dedikert til dette. 

o Full virksomhet i alle andre tilfeller, særlig når det tilbys andre tjenester enn enkel 
overnatting. Det kan være en enkelt person eller et selskap. 

 Storbritannia: Du må erklære din inntektsskattssituasjon, og hvorvidt du krever fradag for alle utgifter 
og skattemessige avskrivninger du har krav på. Det er forskjellige skattemessige og juridiske følger 
avhengig av om din virksomhet blir drevet som enkeltmannsforetak, aksjeselskap eller partnerskap. 
Skatt og moms er svært store og komplekse lovområder som stadig blir revidert og endret. Av den 
grunn foreslår vi at du tar kontakt med din regnskapsfører eller finansrådgiver for å diskutere relaterte 
forhold.  

Saksstudie 

«Den europeiske organisasjonen for bygdeturisme» har laget en oppsummering av de fire største EU-
landene: Tyskland, Østerrike, Frankrike og Storbritannia Regulering av små landlige innkvarteringssteder i de 
refererte land, når det gjelder skatter, tillatte tjenester, størrelse osv., se vedlagte tabell. 

http://macies.celotajs.lv/mod/page/view.php?id=40
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2.2. Skatteregler 

Generell informasjon  

Skatt på bygdeturisme kan betales på forskjellige måter, avhengig av type arbeid:  

 Hvis eiendommen blir drevet privat, vil inntekten bli lagt til din personlige arbeidsinntekt eller bli 
betraktet som inntekt fra administrasjon av eiendommen. I dette tilfelle blir vanligvis ikke 
merverdiavgift belastet, eller det er inkludert i et franchise-system 

 Hvis du driver en egen virksomhet, blir inntekten angitt separat fra de ansattes arbeid. Regler for 
fradrag av utgifter og kostnader vil da bli som i andre virksomheter. I tillegg vil merverdiavgift, som er 
ulik i de forskjellige land, legges til. Noen nasjonale skatteregler reduserer merverdiavgiften for 
bedrifter med bygdeturisme, vanligvis på innkvarteringen (5-12%). 

I en del land vil bygdeturisme gi rett til forskjellige skatteprivilegier eller reduksjoner, og de kan 
koordineres med skattereduksjoner for landbruksvirksomhet.  

Kriterier 

 Du er kjent med de avgifter du må betale  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: 9 % for innkvartering. 

 Latvia: Det er generelt ingen skattereduksjon for bygdeturisme. Det er ikke nødvendig å registrere seg 
som betaler av moms, hvis omsetningen er mindre enn 30 000 LVL (~50 000 €) pr år. Redusert moms 
for innkvartering er 12 % og 21 % for andre tjenester. Hvis virksomheten er registret som en gård, er 
det mulig å redusere inntektsskatten med 2800 € eller 2000 LVL, så lenge det ikke er mer enn fem 
soverom og 18 sengeplasser og eieren ikke krever samme reduksjon for inntekt av landbruk.  

 Litauen:  Når man har bevilgning som selvstendig næringsdrivende, er inntektsskatt betalt på forhånd, 
og hver kommune fastsetter forskjellige gebyrer hvert år. I tillegg er det fast pris for sosial- og 
helsetrygd på toppen. Skatt på private aktiviteter 5 % av inntekstkostnaden. Videre er det sosial- og 
helsetrygd på toppen. Men, du kan betale 5 % i inntektsskatt fra 70 % av den totale inntekten, og du 
trenger ikke dokumentere dine utgifter. Sosial- og helsetrygd på toppen. 

 Norge: Det er ingen moms på inntekt opp til 5000 € pr. år. Det er 8 % moms på overnatting, 15 % på 
mat og 25 % på resten av aktivitetene, inkludert matservering innendørs. 

 Spania:  

o  Ikke-virksomhet: Disse inngår i den personlige angitte inntektsskatten som en del av 
inntekten fra administrasjon av eiendommen (utleie). Det er ingen moms hvis virksomheten 
utleies til andre personer, men 21 % hvis det leies ut til kommersielle selskaper, 

o Virksomhet: Moms er 10 %. 

 Storbritannia: Priser for virksomhet generelt gjelder for B&B-anlegg med mindre virksomheten har til 
hensikt å tilby korttidstilbud til mer enn seks personer samtidig OG eieren bruker deler av 
eiendommen som sitt eneste eller viktigste hjem OG å leie ut rom er støtte for å kunne bruke resten 
av huset som sitt hjem. Priser for virksomhet gjelder for selvbetjent etablissement med mindre det 
tilbys korttidsleie for mindre enn 140 dager over en periode på et år. Det er bare den del av 
eiendommen som blir brukt til forretningsformål som er underlagt priser for virksomhet. Din lokale 
myndighet vil beregne prisene for din eiendom basert på «skattepliktig verdi».  

Saksstudie  

Den europeiske organisasjonen for bygdeturisme Eurogites har laget en oppsummering i 2005 om 
forretningformer og skatter i bygdeturisme i Europa. Se vedlagte skjema.  

Se også kapitel om trygd, ansatte.  

http://safety.eurogites.org/download/manual/files/SafetyAndSecurityEU_en_taxes_InspectionManual.pdf
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3. Forsikring 

Generell informasjon  

Det finnes ulike forsikringspoliser for bygdeturisme i de europeiske land. Vanligvis er egen 
ansvarsforsikring obligatorisk for eiendom, mens andre forsikringer er valgfrie. I noen tilfeller vil profesjonelle 
fagforeninger for bygdeturisme lage kontrakter med forsikringsselskap for å tilby bedre betingelser. Det kan 
omfatte eiendommen, ansvarsforsikring, tredjeparts helse og liv og eiendomsforsikring, blant annet. Forsikring 
avhenger også av typen virksomhet. Trygdeforsikring, se sikkerhet, personale.  

Kriterier 

 Du er kjent med hvilken forsikring du må ha ifølge loven, ha bevis for denne forsikringen, og i tillegg ha 
valgfri tilleggsforsikring  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Forsikring er ikke obligatorisk for innkvarteringssteder i Bulgaria. Det finnes forsikringspakker 
for gjester som innbefatter hovedsaklig helseforsikring, f.eks. medisinsk hjelp. 

 Latvia: Det er ikke obligatorisk, men anbefales. Det er ikke spesielle regler for virksomheter innen 
turisme. 

 Litauen:  Ikke nødvendig. 

 Norge: HANEN har en samarbeidsavtale med forsikringsselskapet https://www.gjensidige.no/. Dette 
er det selskapet som er mest aktiv i gårdsbruk og bygdeliv i Norge. Det betales vanligvis 100 000 NOK + 
50 000 NOK for særskilte sikkerhetstiltak. En del av pengene til HANEN pr. år brukes til aktiviteter 
annonsert av HANEN - som klistremerker, GA-programmer, seminarer osv. Alle medlemmer i HANEN 
får 10 % reduksjon på forsikringspoliser. I hver forsikringsavtale skal det nevnes at eiendommen 
brukes til turisme, samt ulike aktiviteter som tilbys av eieren (f.eks. båtutleie).  

 Spania: Ikke formelt nødvendig, men sterkt oppfordret; det finnes flere spesielle løsninger på 
markedet for innkvarteringssteder på landsbygda 

 Storbritannia: Hvis du er eier av et innkvarteringssted med (B&B) eller uten servering med kontroll 
over din eiendom, gjelder Occupier’s Liability Acts 1957 og 1984 for deg. Personen som bestyrer 
eiendommen (innehaveren) er ansvarlig for den fysiske sikkerheten til de som kommer til 
eiendommen. Ifølge arbeidsgivers ansvar (obligatorisk forsikring) Act 1969, må arbeidsgivere ha 
ansvarsforsikring som dekker skade påført ansatte på jobb. Offentlig ansvarsforsikring er ikke 
obligatorisk, men anbefales på det sterkeste for drivere av innkvarteringssteder.  

https://www.gjensidige.no/
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4. Statistikk 

Generell informasjon  

Statistikkdata for privat bruk blir samlet inn av offisielle organer, organisasjoner, turistforeninger og av 
bedrifter med bygdeturisme. Bedrifter med bygdeturisme registrerer bestillinger og kundeinformasjon i 
samsvar med forskrift om databeskyttelse. De leverer data på forespørsel til myndighetene, turistbyrå, 
turistkontor og andre som bruker dataene til markedsanalyse for videre utvikling og planlegging og som 
markedet trenger.  

Kriterier 

 Du er kjent med dine forpliktelser og er oppdatert på dem 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Alle bedrifter innen turisme må registrere seg i det nasjonale turistregistret. 
Innkvarteringssteder må informere de lokale myndigheter om sine bestillinger og kundeinformasjon 
hver måned. Hvis gjestene er fra utlandet, må de registreres hos politiet. 

 Latvia: Det må sendes årlige statistikker i samsvar med spørreskjema fra Statistisk byrå. Foreningen for 
bygdeturisme samler inn statistikk hvert år i forhold til behov og interesser. Sjekk reiselivsstatistikk på 
følgende link: http://www.csb.gov.lv/dokumenti/turisma-statistika-28563.html. 

 Litauen:  Det årlige statistikkskjema TUR 01 må legges fram før 20th oktober. 

 Norge: Det er nødvendig med noen nasjonale statistikker for innkvarteringssteder med flere enn 10 
senger eller som er dannet av mer enn fire hytter. HANEN ber ikke om statistikk fra sine medlemmer. 

 Spania: Det spanske statistikkontoret INE utarbeider månedlige statistikker basert på et utvalg slik at 
ikke alle bedrifter må fremskaffe data. Spørreskjemaene er komplekse, f.eks. må antallet kunder fra en 
lang rekke land legges frem dag for dag, så mange data er unøyaktige og upålitelig. 

 Storbritannia: Alle betjente og ubetjente innkvarteringssteder må holde oversikt over alle gjester over 
16 år. Listen må inneholde fullt navn og nasjonalitet. Du må oppbevare alle detaljer om gjestene i 
minst 12 måneder. Hvis du har personlig informasjon om gjester eller andre enkeltpersoner, inkludert 
ansatte (utover sporadiske notater), gjelder loven om databeskyttelse fra 1998.  

http://www.csb.gov.lv/dokumenti/turisma-statistika-28563.html
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5. Markedsføring og reklame  

5.1. Urettferdig handelspraksis 

Generell informasjon  

EUs «direktiv for urettferdig handelspraksis» sørger for 
beskyttelse av forbrukerens rettigheter, selv om hvert land har 
sin egen lovgivning på dette. Bedrifter med bygdeturisme skal i 
utgangspunktet, som i andre bedrifter som tilbyr tjenester til 
kunder, levere det som ble lovet i reklamen og i følge 
markedsføringen. Det gjelder uriktige eller misvisende uttalelser om bl.a. kvalitet, bekvemmeligheter, 
beliggenhet og tjenester, utdatert informasjon eller fremstilling av kvalitet uten relevant godkjenning.  

Kriterier 

 Du kjenner ditt produkt grundig for å kunne gi presis og riktig informasjon 

 Du kan levere det du har lovet i reklame og markedsføring 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Loven om forbrukerbeskyttelse må varsles for at verifiseringsprosedyren skal kunne starte. 

 Latvia: Markedsføring og reklame blir kontrollert av den tilsvarende myndighet for 
forbrukerrettigheter i Latvia. Det finnes også en lov om forbrukerrettigheter:  
http://likumi.lv/doc.php?id=23309.  

 Litauen: Markedsføring og reklame blir kontrollert av den tilsvarende myndighet for 
forbrukerrettigheter i Litauen. Det kan bli igangsatt undersøkelse etter rapportering av urettferdig 
handelspraksis.  

 Norge: I henhold til EU-direktiv. 

 Spania: Forbrukerrettigheter er som regel beskyttet. Ikke-forretningsmessige aktiviteter er noen 
ganger et problem fordi de er unntatt fra juridiske forpliktelser og kontroller som kreves av hele 
virksomheter. Det er en lite gunstig situasjon for forbrukere. Frivillige kontrollsystemer er av og til 
utført.  

 Storbritannia: Bedrifter må ikke drive med urettferdig handelspraksis, som reguleres av « Forskrift om 
forbrukerbeskyttelse mot urettferdig handel» (CPR). CPR bestemmer om visse reklame- og 
markedsføringstiltak er misvisende, aggressive eller mangler behørig flittighet. I tillegg til denne 
generelle plikten, er det 31 typer forretningspraksis som ikke er tillatt, så som å vise kvalitetsmerke 
uten å ha autorisasjon. Lov om beskyttelse mot villedende markedsføring innfører ytterligere 
restriksjoner om hvordan selskaper kan sammenligne sine produkter med tilsvarende produkter i 
rivaliserende selskaper.  

http://likumi.lv/doc.php?id=23309
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5.2. Klageskjema 

Generell informasjon  

For fullstendige virksomheter er det i alle EU-land obligatorisk 
å ha klageskjema tilgjengelig for gjester. Dette gjelder ikke når 
virksomheten ikke er vurdert som en bedrift, dette gjelder særlig 
feriebolig og eller private rom. 

Kriterier 

 Du er kjent med dine forpliktelser 

 Alle skjema er tilgjengelig hvis det er nødvendig 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Hvert innkvarteringssted må ha tilbakemeldings- og klageskjema lett synlig i resepsjon eller 
et sted i fellesområder, så som spisesal, lobby osv. 

 Latvia: Hvis kunden er en privatperson, kan klager sendes til forbrukerrådet 
(http://www.ptac.gov.lv/page/104). Imidlertid kan ikke eieren av innkvarteringsstedet ha dem på 
stedet.  

 Litauen: Ikke aktuelt. 

 Norge: All informasjon finnes på nettsiden til forbrukerrådet: http://www.forbrukerradet.no/.  

 Spania: Det er obligatorisk for fullstendige virksomheter og anbefales for ferieutleie. 

 Storbritannia: Hvis en gjest er misfornøyd med noen sider av oppholdet, er det tilrådelig å ta opp 
saken med verten direkte, slik at saken kan bli behandlet og utbedret umiddelbart. Hvis saken ikke blir 
løst til gjestens tilfredsstillelse, skal gjesten ta kontakt med Farm Stay hvis det er 
markedsføringsselskapet for eiendommen, eller behørig vurderende instans for eiendommen, slik som 
Quality in Tourism for VisitEngland, National Tourism Agency eller AA Hotel Services.  

http://www.ptac.gov.lv/page/104
http://www.forbrukerradet.no/
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5.3. Direkte markedsføring 

Generell informasjon  

EUs «direktiv om personvern og elektronisk kommunikasjon» 
beskytter enkeltpersoner mot å motta uønsket markedsføring. 
Nasjonale forskrifter kan dekke bruk av direkte markedsføring pr. 
telefon, fax, e-post og andre former for direkte markedsføring. 
Nasjonale forskrifter er nødvendig for å beskytte 
personopplysninger i kundedatabaser, e-postlister osv.  

Kriterier 

 Du er kjent med regler for databeskyttelse 

 Du er kjent med nasjonale regler knyttet til praksis for 
direkte markedsføring 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Ifølge EUs lovverk. I alle e-poster som inneholder reklame bør det være en setning som 
forklarer at dette er en e-post med kommersielt innhold og med en lett synlig forklaring på hvordan du 
kan bli strøket av listen. Det finnes en lov for elektronisk handel 
(http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135530547). Enhver enhet som ikke vil motta e-post med 
kommersielt innhold, kan registrere seg hos Kommisjon for forbrukerbeskyttelse (forbrukervern) . 
Registeret er online, og det er forbudt å sende e-post til noen i registeret. Det er forbudt å sende e-
post med kommersielt innhold uten tillatelse fra brukeren. 

 Latvia: Den nasjonale loven om personvern gjelder i henhold til EUs lov:    
http://likumi.lv/doc.php?id=4042  

 Litauen:  Persondata kan bare brukes hvis personen er enig i at hans personlige informasjon kan 
brukes i direkte markedsføring. Dette er regulert i loven om beskyttelse av persondata: 
http://www.infolex.lt/ta/51494:str14 

 Norge: Det er et byrå der en kan reservere seg mot direkte markedsføring, dvs. mot telefonsalg og e-
post https://w2.brreg.no/reservasjon/. 

 Spania: Det er en streng regulering av kommersielle databaser som inneholder data om 
enkeltpersoner eller forbrukere. Imidlertid er ikke en enkel e-postadresse betraktet som personlige 
data. Enhver borger har rett til be om å bli fjernet fra slike postlister, selv om dette ikke gjelder for 
B2&B markedsføring. 

 Storbritannia: Hvis du tar direkte markedsføringstelefoner eller fakser til enkeltpersoner eller 
virksomheter, er du pålagt å følge lov om direkte markedsføring. Som bedrift har du ikke lov til å 
foreta direkte markedsføringstelefoner til enkeltpersoner som har avslått å motta slike samtaler eller 
som har registrert seg med Telephone Preference Service (TPS). Hvis du sender e-mail eller 
tekst/bilde/video for å markedsføre virksomheten, eller bruker «cookies» på din hjemmeside, gjelder 
personvern mot elektronisk kommunikasjon (EU-direktiv), Forskrift 2003.  Forskrift om 
brukerbeskyttelse 2000 (avstandssalg), dvs. varer og tjenester som selges over internett, via telefon 
eller postordre. Men forskriften gjelder ikke avtaler om å tilby overnatting, transport, catering eller 
fritidstjenester.  

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135530547
http://likumi.lv/doc.php?id=4042
http://www.infolex.lt/ta/51494:str14
https://w2.brreg.no/reservasjon/
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5.4. Pakkereiser 

Generell informasjon  

«Direktivet om pakkereiser» beskytter europeiske kunder ved bestilling av pakketurer som er arrangert på 
forhånd. Hvis en bedrift med bygdeturisme tilbyr pakketurer som varer mer enn 24 timer, og som inkluderer 
transport, overnatting eller andre viktige tjenester (to av de nevnte) vil «Direktivet om pakkereiser» og/eller 
den nasjonale lovgivning gjelde. Slike pakker er i mange land bare tillatt hvis du er registrert som reisebyrå. Dvs. 
hvis en enkelt bedrift med bygdeturisme arrangerer pakkereiser kan det være ulovlig og medføre store bøter. 

Kriterier 

 Du er kjent med ditt ansvar hvis du arrangerer pakkereiser.  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Bare registrerte turoperatører kan utarbeide pakketilbud.  

 Latvia: Ifølge lov om turister: (http://likumi.lv/doc.php?id=50026): Pakketuristtjeneste: en 
kombinasjon av reiselivstjenester som er utarbeidet tidligere eller på anmodning av en forbruker og 
som relaterer seg til: 

o En tidsperiode som er lengre enn 24 timer og inkluderer minimum to av følgende tilbud: 

transport, overnatting eller andre betydelige tilbud som utgjør den største delen av tilbudet.  

o En tidsperiode som er mindre enn 24 timer og som inkluderer innkvartering og minst ett av 

følgende tilbud: transport eller hjelp til annen aktivitet som utgjør forholdsvis den største 

delen av alle tilbudene.   

Spesielle forskrifter fra Ministerkabinettet gjelder for pakketurisme: 
http://likumi.lv/doc.php?id=152070.  

 Litauen:  Pakker som kombinerer transport osv. kan bare gjøres og tilbys til forbrukeren av en 
registrert turoperatør. RT-tilbyder som i henhold til litauiske turismelover tilbyr 
innkvarteringsstjenester med mulighet til å kombinere dette med cateringservise eller aktiv 
rekreasjon. 

 Norge: I henhold til EU-direktiv gjeldende for komplett pakketilbud.  

 Spania: Pakketurisme er en eksklusiv rett for registrerte reisebyråer. Private tilbydere kan ikke samle 
forskjellige tilbud i en pakke som så blir solgt til en komplett pris.  Praksis viser at dette ikke er spesielt 
kontrollert, særlig når det gjelder nær beslektede tilbud som f.eks. hente- og bringetjenester fra 
jernbane osv. 

 Storbritannia: Hvis du tilbyr en pakke av tjenester som varer i minst 24 timer og som inkluderer minst 
to av tre av transporter, innkvartering eller andre betydelige tjenester da er du sannsynligvis underlagt 
«Forskrift for pakketurisme». Pakkereiseforskrifter omfatter bestemmelser relatert til markedsføring, 
bestilling og leveranse av pakken. «Pakkereiser, pakkeferier og pakketurforskrifter av 1992» (endret 
1995) vil påvirke mange tilbydere av overnatting.  

http://likumi.lv/doc.php?id=50026
http://likumi.lv/doc.php?id=152070
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5.5. Skilting 

Generell informasjon  

Retningsskilt, navneskilt på bygninger, skilt ved innganger og 
på parkeringsplasser er noen av kravene i kvalitetsordninger for 
bygdeturisme. Bruk av organisasjonens logo i bestemte størrelser, 
materialer eller farger kan være nødvendig. 

Kriterier 

 Du har skiltet din eiendom for turisme. 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Spesiell størrelse, farge og materialer for gruppens tegn. Andre bestemmelser for skilt med 
overnattingsstedets navn. 

 Latvia: Den latviske bygdeturismeforeningen Lauku celotajs designet et retningsskilt for vei som kan 
brukes ved private adkomstveier, og hvis kommunen tillater også brukt på andre nivås veier som 
administreres av kommunen. Besøk følgende nettside for ytterlige informasjon: 
http://www.celotajs.lv/cont/prof/market/ sign-lv.html. Det er retningslinjer for reklameplakater eller 
skilt langs veiene. htpp://likumi.lv/doc.php?id=110209. Men for retningsskiltet (som LC sitt) kreves 
vanligvis ikke godkjennelse av kommunen eller veimyndigheter.  

 Litauen:  Retningsskilt på veier skal kun vise retning og avstand og ikke navnet på overnattingsstedet. 
Skiltet må være godkjent av veimyndighetene som drifter veien.  

 Norge: Det er ulovlig å sette opp skilt på hovedveiene. Det er regler for dette, men i praksis håndheves 
ikke reglene.  På kommunale veier tillates mindre skilt uten spesiell godkjennelse så lenge de ikke er 
for store. 

 Spania: Turismelovgivning angir obligatoriske skilt for tjenester og anvisninger for offentlig adgang. 
Men de sistnevnte er ikke godkjente av veimyndighetene og kan forårsake problemer når de er 
montert, spesielt utenfor bysentra. 

 Storbritannia: Hvis du setter opp skilt eller/og reklame ute, må du kanskje søke planmyndighetene om 
samtykke angående det foreslåtte skiltet. Behovet for samtykke fra myndighetene er avhengig av om 
skiltene er fullt, delvis eller ikke opplyst og hvor de er plassert. Du må også sørge for at teksten på 
skiltene ikke er villedende, slik at det ikke er brudd på rettferdig handel og villedende markedsføring i 
følge markedsføringsloven. Lokale myndigheter, avdeling for motorveier kan foreslå brune skilt med 
hvite tegn.  

http://www.celotajs.lv/cont/prof/market/sign_lv.html
http://likumi.lv/doc.php?id=110209
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6. Ansettelse av personale 

Generell informasjon  

Bevilgning for å drive bygdeturisme med bruk av betalt arbeidskraft er regulert av nasjonal lovgivning. 
Ulike aspekter må vurderes, men hovedpoenget er at samarbeidsavtaler må spesifiseres i en skriftlig kontrakt 
som er undertegnet av begge parter: arbeidsgiveren og arbeidstakeren.  

Kriterier 

 Du har skrevet kontrakter hvis du har ansatt betalt arbeidskraft 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det er ikke spesielle regler for bygdeturisme. Ansatte må signere arbeidskontrakt med 
arbeidsgiver i henhold til bulgarsk lov.  

 Latvia: Ansatte må leies inn i henhold til den latviske lov. Det er ikke spesielle bestemmelser for 
bygdeturisme. 

 Litauen:  Det er ikke tillatt med ansatt personale når man arbeider som selvstendig næringsdrivende 
med lisens. Ved alle andre lovlige former for ansettelse må det være en signert ansettelsesavtale, i 
henhold til lov om sysselsetting. 

 Norge: Ingen forskjell fra andre virksomheter. 

 Spania: Ikke-forretningsvirksomhet kan fortsatt ansette personale til rengjøring osv. under begrepet 
«innenlandske ansatte» Hvis man driver en virksomhet, også selvstendige næringsdrivende, kan 
personale være ansatt uten begrensning, men selvfølgelig i samsvar med arbeidslovgivning. Driveren 
må registrere seg som arbeidsgiver hos trygd-og skattemyndigheter.  

 Storbritannia: Lov om sysselsetting gjelder. 
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6.1. Arbeidstid 

Generell informasjon  

Nasjonal lovgivning angir regler for arbeidstid pr. uke eller dag, 
lunch eller andre pauser, betalt fravær i visse perioder og 
hvilepauser, dokumentasjon av arbeidstimer og andre gjøremål.  

Kriterier 

 Du er kjent med og holder deg oppdatert om nasjonale 
regler for arbeid, hvis du ansetter betalt personale  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: 8 timer pr. dag, 40 timers arbeidsuke; 20 dagers 
ferie. 

 Latvia: Retningslinjer for arbeidstid og overtid finnes i disse reglene (http://www.lm.gov.lv/text/432), 
ingen forskjell fra andre bedrifter. 

 Litauen:  8 timer pr. dag; 40 timer pr. uke. 

 Norge: Ingen forskjell som i Europa. 

 Spania: Bestemt av overenskomst mellom ansatte og fagforeninger områdevis; det varierer fra region 
til region, man vanligvis ganske fleksibelt for turistsektoren. 

 Storbritannia: Forskrift om regulering av arbeidstid 1998 (som er forbedret) gjelder for drivere av alle 
virksomheter som har personer som arbeider for dem. Du må forsikre deg om at arbeidere ikke jobber 
mer enn gjennomsnittlig 48 timer pr. uke (unntatt lunsjpauser). Arbeidere har rett til 5.6 uker betalt 
ferie pr. år og spesifisert lengde på hvileperioder pr. dag og i en syvdagers periode. Du må oppbevare 
gyldige lister som viser at du overholder reglene. 

Forebyggende tiltak: 

 For å nå høyt opp, bruk stige eller stillas og ikke strekk deg hvis det ikke er nødvendig. 
Hold kroppen midt på stigen. 

 Ikke snu kroppen eller gjør andre farlige bevegelser når du løfter ting. 

 Hold verktøy og materialer i ditt arbeidsområde. 

 Velg ergonomisk verktøy for å holde håndleddene rette og hindre muskelsammentrekninger. 
Bevegelsene på verktøy og maskiner må være kompatibel med bevegelsene på armer og hender.  

 Prøv å ikke stå i samme posisjon eller gjør samme bevegelse eller anstrengelse for lenge. 

 Hold maskineriet i god stand. Størrelsen på maskinen skal passe til den ansatte. 

 Det anbefales å bruke begge hender og armer symmetrisk når man gjør en oppgave. 

 Ikke bøy nakken eller ryggen 30 grader i mer enn to timer pr. dag. 

 Ikke hev hodet eller armer og gjør knebøy i mer enn to timer pr. dag. 

 Ikke hold armene eller bena utstrakt i lang tid. 

 Forandre posisjon slik at du ikke bestandig presser samme del av kroppen. Hvis dette ikke er mulig, ta 
en pause fra tid til annen. 

 Hvis du må arbeide knestående, bruk knebeskyttere og ta en pause stående fra tid til annen. 

 Hvis du må arbeide stående, vil arbeidsområdets høyde være avhengig av typen oppgaver. Bruk 
albuens høyde som referanse. 

 Bruk fotstøtte for å hvile føttene alternativt. Ditt fottøy bør være så behagelig som mulig. 

http://www.lm.gov.lv/text/432
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 Ta en pause og sitt ned når det er mulig. 

 Hvis du trenger å jobbe sittende, hold kroppen med ansiktet vendt mot arbeidsområdet og så nære 
som mulig. 

 Sørg for at det er nok plass mellom arbeidsbordet og kroppen, slik at du kan skifte stilling på armer og 
bein.  
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6.2. Minstelønn 

Generell informasjon  

Nasjonale forskrifter setter regler for minstelønn og betingelser i landet: mengden av minstelønn, hvilke 
arbeidstakere som har rett til minstelønn, hva er unntakene, hvilke betingelser gjelder for minstelønn (f.eks 
sykdom, permisjon og helligdager) osv. 

Kriterier 

 Du er kjent med og oppdatert vedrørende nasjonal lovgivning om minstelønn 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Minstelønn på 310 leva, sykefravær - de 3 første dagene er betalt av arbeidsgiver og resten 
fra «det nasjonale forsikringsselskapet». 

 Latvia: Minstelønn er 200 LVL (350 €) pr. måned, men eieren kan også ansette personale for timer 
eller dager. Regler: https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=222275  

 Litauen:  1000 Lt pr. måned før skatt. 

 Norge: For sesongarbeid inntil 3 mnd. 105 NOK pr. time. Etter det må arbeidsgiveren betale tariff for 
leid arbeidskraft. 

 Spania: 21.51 € pr. dag eller 645.30 € pr. mnd. pluss trygd (28 %); ekstra tillegg kan forekomme 
avhengig av sektorens overenskomst.  

 Storbritannia: Det er tre satser for nasjonal minstelønn (i oktober 2014): Hovedsats (voksen) (for 
arbeidere fra 21 år og oppover) er £6,31 pr. time; sats for utvikling av 18-20 år gamle arbeidere er 
£5,03; sats for utvikling for 16-17 år gamle arbeidere er £3,72. Dette oppdateres regelmessig i det 
årlige statsbudsjettet. 

https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=222275
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6.3. Diskriminering 

Generell informasjon  

I noen europeiske land er lovgivningen om diskriminering og gjennomføringen av denne vel etablert, 
mens i andre land er diskrimineringssaker ikke gjenstand for diskusjon innen bygdeturisme. Vanlige 
diskrimineringssaker er i forbindelse med funksjonshemming, kjønn, graviditet og svangerskap, rase, religion og 
tro, seksualliv og seksuell legning og alder.  

Kriterier 

 Du er klar over juridiske krav knyttet til diskriminering hvis du har betalt arbeidskraft 

 Du praktiserer ikke-diskriminering hvis du har betalt arbeidskraft 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land  

 Bulgaria: Lov om diskriminering gjelder for alle leverandører av tjenester. (Lov om beskyttelse mot 
diskriminering) gjelder for alle typer innkvarteringssteder: hotell, motell, ferie- eller turiststed. 
Avhengig av antall rom et eller flere rom må være tilrettelagt for funksjonshemmede. Lov om turisme 

 Latvia: Ikke aktuelt. 

 Litauen: Ikke aktuelt. 

 Norge: Diskriminering er ulovlig. 

 Spania: I en virksomhet gjelder offentlig tilgang, men det er noen begrensninger, da eieren kan nekte 
adgang av personlige grunner som dårlig oppførsel, skittent eller uhygienisk utseende osv. Andre 
årsaker, spesielt kjønn, religion, etnisitet osv. er ikke tillatt. Saken er anderledes og i samsvar med 
loven når virksomheten ikke er en fullstendig virksomhet, som når det gjelder adgang til et privat 
hjem. 

 Storbritannia: Diskrimineringsloven gjelder for alle leverandører av tjenester. Det er ulovlig å 
diskriminere noen direkte. 
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6.4. Fritid for foreldre 

Generell informasjon  

For fritid for foreldre gjelder samme regler for bygdeturisme som i en hvilken som helst annen 
virksomhet. Den dekker familievennlig arbeid, fleksibel arbeidstid, foreldrerettigheter som fødselspermisjon og 
lønn osv. 

Kriterier 

 Du er klar over juridiske krav knyttet til foreldrepermisjon hvis du har betalt arbeidskraft 

 Du overholder krav til beste praksis knyttet til foreldrepermisjon hvis du har betalt arbeidskraft 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det er 2 års fødselspermisjon. 

 Latvia: Ingen forskjell fra andre virksomheter. 

 Litauen:  For fritid for foreldre gjelder samme regler for bygdeturisme som i en hvilken som helst 
annen virksomhet. 

 Norge: Ingen forskjell fra andre virksomheter. 

 Spania: Ikke noe spesielt, som i alle andre virksomheter. 

 Storbritannia: Alle arbeidsgivere er pålagt å overholde lovgiving knyttet til familievennlig arbeid. 
Ansattes rettigheter på dette området innbefatter fødsels- og farskapsrettigheter, adopsjonspermisjon 
og foreldrepermisjon.  
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6.5. Sikkerhet på arbeidsplassen  

Generell informasjon   

Mange av elementene i den nåværende listen angående sikkerhet og trygghet er samtidig en del av de 
vanlige forskriftene i «Sikkerhet på arbeidsplassen». Sikkerhetslovgivning på arbeidsplassen skal beskytte 
ansatte mot ulykker på jobben og hindre yrkesrelaterte sykdommer. Sikkerhetsforskrifter på arbeidsplassen er 
en felles EU-lov som er utviklet på nasjonalt nivå. De dekker kvalitet og hensiktsmessighet i arbeidsmiljøet, 
fasiliteter for ansatte, vedlikehold og renslighet på arbeidsplassen, teknisk tilstand på utstyr, elektrisk utstyr, 
osv.   

Kriterier 

 Du er kjent med de eksisterende forskrifter 

 Du overholder alle gjeldende forskrifter 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Ingen spesielle regler for bygdeturisme. Regelverket for arbeidssikkerhet er beskrevet i lov 
om sikkerhet og trygghet på arbeidsplassen http://lex.bg/laws/ldoc/2134178305 

 Latvia: Det er ingen spesielle regler for bygdeturisme, så generelle sikkerhetsregler gjelder: 
(http://likumi.lv/doc.php?id=3474). 

 Litauen:  De samme regler gjelder for alle virksomheter. Link til alle arbeids- og sikkerhetsforskrifter: 
http://www.vdi.lt/TA/TA_kategorijos.aspx 

 Norge: Det er ingen forskjell fra andre virksomheter (http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-
062.html). 

 Spania: Vi har vår egen veldig spesielle håndbok om denne saken, som vil bli redigert på nytt i 2013 
inkludert noe tillegg fra denne SAFETUR håndboken.  

 Storbritannia: «Forskrift for administrasjon av helse og sikkerhet på arbeidsplassen 1999» plasserer 
generelle plikter og ansvar på arbeidsgiveren på arbeidsplassen. Arbeidsgivere må utføre en «egnet og 
tilstrekkelig» vurdering av helse- og sikkerhetsrisiko for ansatte og andre som følge av 
arbeidsaktiviteter. Hvis du har fem eller flere ansatte, må du holde oversikt over viktige funn fra 
evalueringen og dine helse- og sikkerhetsordninger. Arbeidsgivere, selvstendige næringsdrivende og 
de som har kontroll over arbeidet må rapportere visse arbeidsrelaterte ulykker, sykdommer og farlige 
hendelser. Arbeidsgivere må ha førstehjelpsutstyr og fasiliteter som er passende til forholdende på 
arbeidsplassen. 

Forebyggende tiltak 

 Ta hensyn til alle ansattes funksjoner når oppgavene skal fordeles.  

 Mål mellomrom, overflater og verktøy for å kontrollere og tilpasse dem til posisjoner og 
arbeidsområder. Bruk hjelpemidler hvis det trengs for ikke å gjøre unødvendige vendinger.  

 Hold arbeidsområdet rent og ryddig slik at du får lett tilgang på utstyr og materialer. 

 Hold håndleddene i samme høyde som underarmene når du sitter. Ikke vri armene, underarmene og 
kroppen og hold ryggen og nakken rett. Sitt med ansiktet vendt mot ditt arbeidsområde. 

 Endre posisjon under arbeidsdagen. For eksempel kan du arbeide sittende eller stående. 

 Gjør ulike oppgaver. Bruk forskjellige deler av kroppen for å unngå at arbeidsoppgaver blir monotone.  

http://lex.bg/laws/ldoc/2134178305
http://likumi.lv/doc.php?id=3474
http://www.vdi.lt/TA/TA_kategorijos.aspx
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html
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6.6. Trygd 

Generell informasjon   

Trygd blir dekket gjennom nasjonal lovgivning med hensyn til sosiale skatter og sosiale garantier for de 
ansatte. 

Kriterier 

 Du har formelle kontrakter signert av dine ansatte, er registrert som arbeidsgiver i det nasjonale 
trygdesystemet og er presis med utbetalinger  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: I tilfelle av selvstendig næringsvirksomhet er skatten avhengig av størrelsen på oppgitt 
inntekt (8 % pr. helseskatt, 17,8 % pr. pensjonsskatt, 3,5 % pr. syke og fødslspermisjonskatt). Av 
ansattes inntekt er sosiale skatter 12,9 %, for arbeidsgiveren ca.17,8 %. Alt avhengig av hvilken type 
arbeidskontrakt som gjelder. 

 Latvia: Det finnes forskjellige muligheter for sosial skattebetaling alt etter som hvilken form 
virksomheten er registrert i. Informasjon finnes i opplæringsmateriell Hvordan starte virksomhet innen 
bygdeturisme: http://macies.celotajs.lv/mod/page/view.php?id=48. 

 Litauen:  Arbeidsgiverskatt må betales i tillegg til inntektsskatt avhengig av den juridiske formen for 
virksomheten. Selvstendig næringsdrivende skal betale en flat sats per måned. For privat virksomhet 
med lisens skal det betales 28,5 % sosial skatt av 50 % av inntekten. Av sysselsettingsinntekt betaler 
arbeidstaker 9 % sosial skatt og arbeidsgiver 30,98 %. 

 Norge: Ingen forskjell. (http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html). 

 Spania: For selvstendig næringsdrivende: minimum 250 euro pr. måned.  For ansatte betales ca. 32,5 
% av total lønnskostnad. 28% betalt av arbeidsgiver, 4,5 % av den ansatte. 

 Storbritannia: Inntektsskatt og folketrygd trekkes av arbeidsgiver ved lønnsutbetaling. Begge nivåer 
øker når størrelsen på lønn øker.  Bidragene til folketrygd blir akkumulert for å dekke dagpenger og 
nasjonale pensjoner. Arbeidsgiveren betaler ytterlige ca. 13 % for å dekke folketrygden.Du må 
oppbevare gyldige lister som viser at du overholder reglene.  

http://macies.celotajs.lv/mod/page/view.php?id=48
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html
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7. Hjelpe gjester 

7.1 Bestilling 

Generell informasjon   

Bygdeturisme bør ha prosedyre for bestilling:   

 Svare på forespørsler. 

 Ta i mot bestillinger. 

 Skriftlige avtaler om priser og skyldig beløp, tjenester, datoer og antall personer. 

 Skriftlig bekreftelse eller fastsette alle detaljer angående bestilling. 

 Betaling, inklusiv depositum, kontant betaling, banktransaksjoner, betaling med kredittkort og 
forskuddsbetaling. 

 Avbestillinger, inkludert tilbakebetaling eller ikke, av kundens innbetaling.  

Frist og vilkår må være nøye forklart til kunden før bestilling.  

EUs e-handelsdirektiv: Et nytt direktiv, som ennå ikke er implementert i den nasjonale lovgivningen, 
fastsetter et par nye formelle krav. De viktigste er:  

 Nødvendigheten av å ha vanlige vilkår (bestilling) 

 Bekreftelse på alle detaljer angående bestilling, inkludert priser, datoer og tjenester, for å nevne noe. 
Dette må være tilgjengelig i «lagringsstørrelse», f.eks. som e-post, en fil eller til og med som SMS. En 
enkel muntlig bekreftelse på telefon er ikke lenger gyldig.  

Kriterier 

 Du har angitt og informert om prosedyrer for bestilling. 

 Du har angitt og informert om prosedyrer for bestilling og vilkår. 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Hvert innkvarteringssted skal ha vilkår og regler for bestilling og avbestillinger. Det er likevel 
ikke fastsatte regler eller vilkår for dette.  

 Latvia: Det finnes ikke spesielle regler for vanlige bestillinger, bekreftelser, avbestillinger osv. LC har 
likevel satt opp bestillingsregler for: 
(http://www.celotajs.lv/en/app/info/booking_conditions?pageType=normal), og i tillegg har hver 
tilbyder egne betingelser Svært ofte er det ikke tatt hensyn til konsekvensene av kundens rettigheter, 
spesielt ved online bestillinger. 

 Litauen: Hver bygdeturistbedrift har sine egne bestillingsrutiner for bekreftelser, depositum og 
avbestillinger.  

 Norge: Fordi det ikke er regler for dette, kan hver bygdeturistbedrift sette sine egne betingelser.  

 Spania: Det finnes en vanlig forskrift for kontraktsbundne tjenester, men også spesielle forskrifter satt 
av lov om turisme og regler basert på denne. RAAR foreslår et sett av generelle regler for bookingvilkår 
som vil regulere mesteparten av dagligdagse forhold. Likevel kan individuelle forhold bestemmes av 
den enkelte tilbyder. Den rettslige situasjonen ved ferieutleie er uklar fordi på den ene side gjelder 
regler for turisme, på den andre side kan en leiekontrakt basert på spansk utleielov bare opprettes i 
henhold til loven. 

 

http://www.celotajs.lv/en/app/info/booking_conditions?pageType=normal
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 Storbritannia: Når du har mottatt en bestilling fra en gjest, må du normalt godta bestillingen. Alle 
drivere av innkvarteringssteder bør ha god praksis med hensyn til bestillingsprosedyrer.  Regler for 
avbestilling må være klargjort ved tidspunkt for bestilling, før bestilling og betaling. Farm Stay UK har 
et standardsett med vilkår tilgjengelig som medlemmene kan tilpasse seg etter.  
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7.2. Registrering og databeskyttelse 

Generell informasjon   

Kunderegistrering er vanligvis krevet av innvandringsmyndighetene. Prosedyrene er ulike i de forskjellige 
landene angående nødvendige data og deres forhold til myndighetene. Selv om kundens data skal bli registrert 
ved bestilling, inkludert navn,e-postadresse, kredtittkortnummer, passnummer, nasjonalitet osv, er det viktig å 
respektere lov om datavern.  

Kriterier 

 Du er kjent med kravene fra innvandringsmyndighetene  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Alle utenlandske turister må registreres innen 24 timer hos det lokale politiet.  Eieren av 
innkvarteringsstedet må ha adressekort med personlig informasjon for alle som overnatter en natt. 
Adressekortet må oppbevares på et trygt sted. 

 Latvia: Det er regler for å registrere alle utenlandske turister på alle overnattingssteder i Latvia 
(http://likumi.lv/doc.php?id=155472). Utfylte spørreskjema bør oppbevares på et trygt sted av eieren. 

 Litauen:  Fortsatt ikke iverksatt. 

 Norge: Turister blir ikke registrert. 

 Spania: Personlige data for hver kunde, selv om det er 10 personer som bestiller overnatting for en 
helg, må teoretisk bli registrert på den nærmeste politistasjonen innen 12 timer etter ankomst. Selv 
om det finnes telematiske løsninger, bruker vanligvis bare en eller to fra en større gruppe registrere 
seg. Dette kravet gjelder også for ferieutleie som er en ikke-virksomhet.  

 Storbritannia: Alle betjente og ubetjente innkvarteringssteder må holde oversikt over alle gjester over 
16 år. Listen må inneholde fullt navn og nasjonalitet. Du må oppbevare alle detaljer om gjestene i 
minst 12 måneder. Hvis du har personlig informasjon om gjester eller andre enkeltpersoner, inkludert 
ansatte (utover sporadiske notater), gjelder loven om databeskyttelse fra 1998.  

http://likumi.lv/doc.php?id=155472
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7.3. Prising og betaling 

Generell informasjon   

Eieren av innkvarteringen er ansvarlig for de angitte trykte eller web-annonserte priser, i e-post eller i 
annen skriftlig eller muntlig form. Prisinformasjonen skal inneholde alle avgifter for å unngå skjulte kostnader. 
Det er tilrådelig å vise prisene på stedet. I en del land er det en straffbar handling å gi gjestene villedende 
priser.  

Kriterier 

 Du har oppgitt riktige og oppdaterte priser i alt skriftlig materiale, på web eller i annen annonsering. 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Prislister skal vises på resepsjonsdisken, i hvert rom på innkvarteringsstedet og på nettsiden. 
Det er ingen regler for prissetting. Bare om synligheten av prisene. 

 Latvia: Prisene skal vises offentlig. 

 Litauen: Prisene som er fastsatt i offentlig markedsføring kan ikke endres. 

 Norge: Prisene skal være offentlige, men det er ingen bestemte regler. 

 Spania: Prisene er frie og kan endres når som helst. Hvis de er publisert, er de en del av tilbudet i seg 
selv med mindre det er klart uttalt at de er omtrentlige eller at kunden skal «bekrefte prisene før 
bestilling», osv. Men når bestillingen er bekreftet, kan de ikke endres. 

 Storbritannia: Det er straffbart for tilbydere av innkvarteringssteder, blant annet, å gi gjester 
villedende informasjon om priser belastet for innkvartering og tilhørende fasiliteter, tjenester eller 
varer. Det er lovbrudd å ikke gjøre alt som er rimelig mulig for å rette opp et prisoverslag som i ettertid 
hat vært villedende, dersom det er rimelig å anta at kunden fortsatt er avhengig av den opprinnelige 
prisinformasjon. Hvis du er momsregistret, må prisene være inkludert moms. Forskrift om 
forbrukerbeskyttelse mot uærlig forretningsdrift 2008 (CPR) krever at du er åpen og ærlig i 
prissettingen og ikke villeder eller gir informasjon som kan påvirke beslutning om kjøp for dine kunder.  
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7.4. Avbestillinger og manglende oppmøte 

Generell informasjon   

Regler og prosedyrer for avbestilling må være klart angitt i tilfelle en reservasjon blir kansellert av kunden 
eller verten. Regler for avbestilling må være klargjort ved tidspunkt for bestilling, før bekreftelse og betaling. 
Det er ofte ønskelig med et depositum for å sikre bestillingen eller kompensere for manglende oppmøte. 
Selvbetjente husholdninger krever ofte større depositum enn betjent innkvartering, selv om det kan være 
avhengig av lengden på den bestilte ferien eller på sesongen, f.eks jul eller påske. Hvis en vert kansellerer, er 
hun/han forpliktet til finne innkvartering av samme eller høyere standard. Hvis ikke må betalingen helt eller 
delvis returneres, avhengig av tidligere avtale og informasjon om regler for avbestilling. 

Kriterier 

 Du har angitt dine regler for avbestilling. 

 Før bestilling må gjestene være informert om regler for avbestilling. 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Hver innkvartering har egne regler for avbestillinger og manglende oppmøte. Det er ingen 
bestemte regler. 

 Latvia: Det finnes ikke noe felles regelverk for avbestilling, derfor kan hver tilbyder sette sine egne 
regler. Men, problemet er at tilbyder vanligvis ikke informerer kunden skriftlig når fakturaen gis. 
Organisasjonen Lauku Celotajs har utarbeidet et sett med avbestillingsregler 
(http://www.celotajs.lv/en/app/info/booking_conditions?pageType=normal ), selv om den enkelte 
eier fritt kan lage sine egne regler.  

 Litauen:  Det avhenger av den enkelte tilbyder. 

 Norge: Det finnes ingen felles regler, derfor er alle ansvarlige for sine egne betingelser. 

 Spania: Det er avhengig av avtalen mellom tilbyder og kunde. Dette er vanligvis definert i 
bestillingsvilkårene.  

 Storbritannia: Alle som tilbyr innkvartering anbefales sterkt å ha regler for avbestilling for å unngå 
problemer ved avbestilling, avkorting og manglende oppmøte. Hvis en gjest kansellerer en bestilling 
eller sjekker ut tidligere enn avtalt, er det i strid med kontrakten de har med deg. Hvis du må 
kansellere en bestilling som du allerede har godtatt, er det kontraktsbrudd. 

http://www.celotajs.lv/en/app/info/booking_conditions?pageType=normal
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7.5. Akseptere gjester (ikke-diskriminerende, barn) 

Generell informasjon   

Sikkerhetssaker som må tas opp inkluderer muligheten til å velge gjester. For eksempel, nekte kunder på 
grunn av upassende oppførsel, under innflytelse av narkotika og/eller alkohol, ikke villig eller ute av stand til å 
betale, ulempe for andre gjester osv. Noen etablissement setter egne regler for kundens ansvar, adferd eller 
regler for bruk av fasiliteter. På grunn av eiendommens sikkerhet og for å forebygge eventuelle skader, kan 
noen ha retningslinjer om ikke å ha barn eller kjæledyr. Noen vil unngå begge deler. Vanligvis er dette ikke 
dekket av noen lovgivning eller bestemmelser. Imidlertid, hvis gjestene blir avvist, må årsaken være begrunnet 
og ikke bare på grunn av mistanke.  

Kriterier 

 Du har angitt interne regler for gjestene for å hindre diskriminering.  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Dekkes ikke av lovverket. Eieren av innkvarteringsstedet kan avgjøre om han vil ta imot 
gjester med kjæledyr, ungdomsselskaper osv. 

 Latvia: Det er ikke tillatt med diskriminering i Latvia i henhold til det« latviske senter for 
menneskerettigheter». 

 Litauen: Ikke aktuelt. 

 Norge: Diskriminering er ikke lovlig i henhold til kundens rettigheter for beskyttelse, men du må ha 
sunn fornuft i tankene når du velger kunder.  

 Spania: Diskriminering er underlagt offentlig lovgiving ved virksomheter, ellers er det opp til eierens 
egen beslutning, slik det er for private hjem.  

 Storbritannia: Dine rettigheter med hensyn til å godta gjester er om du er klassifisert som «hotell» 
eller «privat» hotell. Et hotell kan avvise gjester som ser ut til å være ute av stand til eller villige til å 
betale, eller i passende tilstand til å kunne mottas. Et privat hotell står fritt i å plukke ut og velge sine 
gjester selv om det er ledige rom, forutsatt at det ikke er diskriminering i henhold til vilkårene i loven. 
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7.6. Regler og kontrakter for oppførsel til kunde  

Generell informasjon 

I risikosoner, som badstuer, basseng, boblebad, lekeplasser for 
barn eller virksomheter med bygdeturisme, må gjestene bes om å 
signere interne avtaler eller bruksvilkår for bruk av spesielle 
fasiliteter eller utstyr. Gjester skal ta ansvar for passende adferd og 
korrekt bruk av fasiliteter for sin egen sikkerhet, helse og liv. Eieren 
av innkvarteringen er vanligvis ansvarlig for den tekniske tilstanden 
av fasilitetene. I spesielle tilfeller som gruppetjenester, selskaper og 
annet, vil det bli underskrevet en kontrakt mellom kunden og 
tjenesteleverandøren som må løse problemer knyttet til tjenester, datoer, tider, antall gjester, betalingvilkår, 
avbestillinger, skader osv. 

Kriterier 

 Du har redegjort for tekniske instruksjoner for bruk av utstyr. 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: De fleste tilbyderne er avhengig av å ha oppslag med informasjon om hvordan fasilitetene 
skal brukes, og at kundene tar ansvar. Det er ikke vanlig å signere kontrakt med gjestene for 
sikkerhetssaker. Innkvarteringsstedet har ofte regler og bestemmelser, og når en turist skriftlig 
bestiller et rom, er han varslet om at ved å bekrefte bestillingen har han godtatt reglene og 
bestemmelsene. Ved ferieutleie er det samme praksis. 

 Latvia: Tilbyderen skal sette opp regler og råd, noe som anbefales men ofte ikke overholdes. Vanligvis 
må kunder bli gitt advarsler i forhold til basseng, badstuer og boblebad for at det ikke skal oppstå 
helse- eller sikkerhetsproblemer. 

 Litauen:  Det anbefales å fylle ut kontrakt ved alle bestillinger, men det blir ikke gjort av alle tilbydere. 
Noen innkvarteringssteder setter selv regler for oppførsel. 

 Norge: Det anbefales at det blir signert kontrakter, men eierne gjør det sjelden. Eierne setter ofte opp 
regler for risikosoner som boblebad, badstuer osv. De viktige turoperatørene slik som Nova-Sol gir ut 
felles brosjyrer (vedlegg) til hytteeiere for kundene og en sikkerhetshåndbok for eiere for å beskytte 
risikosoner. Disse tekstene bør legges frem for kundene. Her er et eksempel på en båtkontrakt: 
http://www.novasol.no/site/nov/company/owner/PDF/no/batkontrakt_2009.pdf; og en sjekkliste for 
rengjøring: 
https://secure.novasol.com/web/pictures.nsf/EBE1AF75D8095775C125700B003C3840/$file/sjekkliste
_rengjoering.pdf 

 Spania: Hver tilbyder kan sette opp regler, innenfor et felles informasjonsrammeverk satt opp av lov 
om turisme og andre forskrifter. Disse blir som regel ikke brukt, da det blir betraktet som liten tillit 
mellom eier og kundene. Det samme gjelder sikkerhetsdepositum i tilfelle skade. 

 Storbritannia: Bruk av regler har en tendens til å bli brukt etter ønske fra forsikringsselskapet som har 
skrevet premissene. Tydelig skilting på «gjøre og ikke gjøre» er standard, minstealder i forhold til tilsyn 
av barn osv., er nødvendig for å bevisstgjøre gjesten eller den besøkende før de bruker de anleggene 
det gjelder.  

http://safety.eurogites.org/download/manual/files/SafetyAndSecurityEU_en_novasol_InspectionManual.pdf
http://www.novasol.no/site/nov/company/owner/PDF/no/batkontrakt_2009.pdf
https://secure.novasol.com/web/pictures.nsf/EBE1AF75D8095775C125700B003C3840/$file/sjekkliste_rengjoering.pdf
https://secure.novasol.com/web/pictures.nsf/EBE1AF75D8095775C125700B003C3840/$file/sjekkliste_rengjoering.pdf
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7.7. Funksjonshemmede gjester 

Generell informasjon 

I noen land vil regler regulere den fysiske tilgjengeligheten til lokaliteter for alle gjester, inkludert de med 
redusert bevegelighet eller andre funksjonshemninger. Selv om gjestene ikke skal bli diskriminert på grunn av 
funksjonshemming, vil det i bygdeturisme ofte være umulig å sikre nødvendig tilrettelegging og fasiliteter for 
funksjonshemmede. I tillegg varierer regler og situasjoner mye landene imellom.  

Kriterier 

 Du er i stand til å sørge for tilstrekkelig informasjon om dine fasiliteter angående egnethet for gjester 
med funksjonshemming.  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det må være minst et rom tilgjengelig for gjester med funksjonshemming og med tjenester 
for komfort. Fellesarealene må også være tilgjengelige. 

 Latvia: Ifølge byggeforskriftene for offentlige bygg, må bare disse være tilgjengelige for 
funksjonshemmede. Ved mindre bedrifter bestemmer eieren. 

 Litauen: Ifølge byggeforskriftene for offentlige bygg, må disse være tilgjengelige for 
funksjonshemmede. 

 Norge: Steder med bygdeturisme er neppe tilrettelagt for funksjonshemmede, og det er et problem i 
dette landet. Bare større steder må tilby tilgjengelige tjenester. 

 Spania: I henhold til loven har alle virksomheter plikt til å være fullt tilrettelagt for funksjonshemmede 
gjester.I henhold til loven har alle virksomheter plikt til å være fullt tilrettelagt for funksjonshemmede 
gjester. Men dette er ikke mulig og eierne av små bedrifter bryr seg ikke om dette. Forskriften gjelder 
ikke for ikke-kommersielle aktiviteter. 

 Storbritannia: Hvis du driver noen form for innkvartering, betjent eller selvbetjent, gjelder 
likestillingsloven 2010 for deg (denne loven erstatter lov om diskriminering av funksjonshemmede 
1995). Loven beskytter alle som er, er antatt å være funksjonshemmet, eller medhjelper til noen som 
er funksjonshemmet. Loven gir disse menneskene rett til tilgang til varer, fasiliteter og tjenester, 
inkludert turistinnkvartering. Den sikrer at de blir behandlet som andre kunder. Du er også pålagt å 
gjøre fornuftige justeringer i måten du leverer dine tjenester og på de fysiske funksjoner på din 
eiendom for å gjøre det lettere for funksjonshemmede å bruke dem. 
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7.8. Bagasje og eiendeler  

Generell informasjon 

Eier av betjent innkvartering er ansvarlig for sikker oppbevaring av gjestenes bagasje. Dette kan sikres ved 
å sørge for lagringsrom, trygg deponering, låsbare gjesterom, styrt tilgang til etablissementet ved tredje person 
eller informere kundene om nødvendige forholdsregler. Hvis det er selvbetjent, er gjestenes ansvar større. 

Kriterier 

 Gjestene får nøkler til sine rom. 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det er ikke obligatorisk med safe i en-stjerners innkvartering. 

 Latvia: Eiere må ivareta sikkerheten til turistenes eiendeler ved å tilby nøkkel, lås osv. for rom hus eller 
porter. De må også informere gjestene om den lokale situasjonen, men de har ikke det juridiske ansvar 
for gjestenes eiendeler.  

 Litauen: Ikke aktuelt. 

 Norge: Ikke aktuelt. 

 Spain: Ikke aktuelt. 

 Storbritannia: Hvis du driver et betjent innkvarteringssted, er du pålagt ved lov å ta ansvar for trygg 
oppbevaring av bagasje som gjestene har med. Hotelleiere har juridisk rett til beholde gjestenes 
eiendom inntil regningen er betalt. 
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7.9. Barnepass 

Generell informasjon 

Tilbydere av fasiliteter på innkvarteringsstedet er ansvarlige for å sikre et trygt miljø for barn. Det 
inkluderer lekeplasser, miljø på gården, lokaliteter, vann eller matsikkerhet, for å nevne noe. Derfor må gjester 
bli informert ved at det blir satt opp varselsskilt eller instruksjoner der det er relevant. 

Kriterier 

 Du er klar over hvor det er potensiell fare for barn i dine områder og har tatt forholdsregler for å 
forhindre ulykker. 

 Du instruerer gjestene om sikkerhet for barn (verbal instruksjon eller varselskilt der det er aktuelt). 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: I bygdeturisme brukes bare varsels- og instruksjonsskilt. 

 Latvia: Eieren må informere gjestene om utrygge steder for barn.  

 Litauen: Ikke aktuelt. 

 Norge: Ikke aktuelt. 

 Spania: Det er noen juridiske krav til bedrifter, men det er ingen regler for privat utleie. 

 UK: bestemmes av krav til eiendomsforsikring og UK helse og sikkerhetslover.  
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8. Sikkerhet og trygghet på innkvarteringsstedet 

8.1. Generelle krav til innkvarteringsstedet  

Generell informasjon  

Bygdeturisme må overholde et minimum av juridiske krav som sagt før. Dette avsnittet omhandler 
sikkerhets- og trygghetsaspekter dekket av kvaltetsordninger for bygdeturisme og . Disse kravene er laget til 
gjestens og vertens fordel og med sunn fornuft.  

Hvis dette innkvarteringsstedet er registrert i den frivillige sertifiseringsordningen, må den oppdateres. 
Kvaliteten på bygdeturisme, merkevarebygging, sertifisering og andre ordninger inkluderer vanligvis krav 
knyttet til sikkerhet som kan konkretisere, utfylle eller utvide eksisterende lovkrav.  

Kriterier  

 Dokumenter må oppdateres 

 Din virksomhet overholder et minimum av juridiske krav  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det er noen sertifikater inkludert Green Lodge certificate, Pan Parks certificate, Autentic 
Bulgarian certificate eller Green flower certificate MOEW. 

 Latvia: Hvis man er tilsluttet den statseide eller nasjonale forening for bygdeturisme er skilting frivillig. 
Sertifikater utstedes for en viss periode, normalt mindre enn tre år. Det finnes forskjellige typer 
markedsføringshjelp: Green certificate, Latvian Heritage, Butterflies Quality Grading, osv. 

 Litauen: Ingen nasjonal sertifisering for bygdeturisme. Kun den private klassifiseringen angir krav fra 
landsbygdens turistforening. Alle innkvarteringssteder som er medlem av LCTA må være klassifisert fra 
1 til 5 Storker. I klassifiseringskravene er det ingen spesielle krav til trygghet og sikkerhet. Det må være 
i samsvar med nasjonal trygghet og sikkerhet. 

 Norge: Ikke aktuelt. On-line booking systemer og turoperatører kan bli klassifisert. Det er ikke noe 
nasjonalt system i Norge. Det er merkevaresertifikater for lokal mat og historiske hoteller. Det er 
frivillig å benytte seg av dette for markedsføringsformål.  

 Spania: Krav er satt i juridiske registreringsregler. Klassifisering er ennå ikke obligatorisk. Men i løpet 
av 2013-2014 vil lignende kriterier og parametre komme for hele landet.    Proprietære ordninger 
eksisterer i noen regioner, f.eks. for oliven i Andalucia, pløying i Catalonia osv., men dette vil forsvinne 
når det nasjonale regelverket er på plass. 

 Storbritannia: Ordninger for beskatning av overnatting drives av selskaper som Visit England og AA 
Hotel Services. I tillegg finnes det «grønne» ordninger som Green Tourism Business Scheme som også 
kan bidra til å hjelpe retningslinjer og markedsføring. 
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8.2. Brannsikkerhet 

8.2.1. Brannsikkerhet for bygninger 

Generell informasjon 

Brannsikkerhet er en del av byggeforskriftene. For 
innkvartering omfatter kravene brannslukningsapparat, 
alarmsystemer, instrukser i tilfelle brann, telefonnummer til 
brannvesen osv.  

Kriterier 

 Du har en attest fra brannvesenet hvis det er nødvendig 

 Du har nødvendig utstyr for brannsikkerhet. 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Enhver innkvartering må sette opp brannsikkerhetsinstrukser og rømningsplaner i hvert rom 
med telefonnummer til redningstjenesten. Det er også regler for vinduer og dører. Det skal være 
brannslukningsapparat på godt synlig sted og innen rekkevidde for gjestene og også for betjeningen av 
innkvarteringen. For familiehoteller: Et brannslukningsapparat for hver 25 meter av korridorene. Det 
skal være lysskilt ved alle utganger i innkvarteringen og en oversiktsplan over bygningen med rom og 
utganger. 

 Latvia: Brannvarslere, røykvarslere, telefonnummer og instruksjoner kreves i henhold til 
kvalitetssikringssystemet. Det er også viktig med vinduer, dører og låsesystem. 

 Litauen: Sentralt brannalarmsystem, brannslukningsutstyr som skal sjekkes hvert år, rømningsplaner 
med utganger merket med nødnummer må være synlige. 

 Norge: Brannsikkerhet reguleres av byggeforskrifter. Eiere skal installere røykvarslere i alle bygninger 
på innkvarteringsstedet. 

 Spania: Det er ingen spesielle regler. For bedrifter gjelder de samme regler som for hoteller og 
leiligheter. 

 Storbritannia: Lovgiving om brannsikkerhet gjelder for «ansvarlig person» på alle arbeidsplasser 
inkludert hotell, pensjonater og lignende.   En «passende og tilstrekkelig» vurdering av brannrisiko må 
gjennomføres, og der det er fem eller flere arbeidstakere, må vurderingen registreres. Det bør være 
én person ansvarlig for vurdering av brannrisiko og sikring av brannvern. Forebyggende tiltak må 
gjennomføres og vedlikeholdes.  Det må utarbeides en beredskapsplan. Branninstruksen skal henges 
opp i gjesterom og i nærheten av brannalarmen til de ansatte og i fellesrom.  

Forebyggende tiltak:  

 Drivstoff og andre brennbare gjenstander må lagres i god avstand fra ildsted. 

 Ikke brenn halm. 

 Vær ekstremt forsiktig ved lagring av fyringsolje (HHO) slik at det ikke blir søl. Vær oppmerksom på 
oljelukt da det kan tyde på lekkasje. 

 Hold arbeidsplassen fri for esker, beholdere, papir og avfall. 

 Oppbevar brennbare produkter på en luftig og trygg plass. 

 Vær sikker på at det ikke er drivstoffsøl før omkobling av maskiner. 

 Bruk bare drivstoff som er anbefalt av fabrikanten. 

 Kast ødelagte elektriske apparater. 
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 Vær oppmerksom på markører. Sjekk utganger og merk hvor alarmbryteren og 
brannslukkingsapparatet er. 

 Hold brannslukkingsapparatet i god stand. Det har blitt undersøkt jevnlig og sjekket at det er skikket 
for alle typer branner. 

 Brannslukkingsapparater må være tilgjengelige og nært områder der det er stor fare for brann. 

 I tilfelle brann, forbli rolig. For å hindre panikk, ikke skrik, spring eller dytt noen.  

 I tilfelle det er en større brann, ring brannvesenet og ikke prøv å slokke på egen hånd. 

 Hvis det er mye røyk, kryp langs gulvet hvor luften er klarere. 

 Ikke løp hvis klærne dine er antent, fordi de da vil brenne hurtigere. Istedet må du stoppe, legge deg 
ned og rulle rundt.  
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8.2.2. Brannsikkerhet for varmesystemer og ildsteder 

Generell informasjon 

Dette er normalt en del av byggeforskriftene. For innkvarteringssteder vil det i tillegg være krav om å 
legge fram instruksjoner for bruk av varmesystemer og ildsteder.  

Kriterier 

 Ditt varmesystem er i samsvar med forskriftene og er riktig vedlikeholdt 

 Hvis gjestene har adgang til varmesystemer, må det finnes skrevne instruksjoner  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det kreves instruksjoner for bruk  

 Latvia: Det er ikke spesielle krav til eierne, men de gir ofte mye oppmerksomhet til peiser og 
varmesystemer for badstuer. Svært ofte er de ikke tillatt brukt av turister.  

 Litauen: Tilbydere av innkvartering tillater normalt ikke at kunder betjener varmesystemer eller viser 
tydelig hvordan de kan brukes.  

 Norge: Ikke aktuelt 

 Spania: Ingen spesielle regler for peiser som utgjør en viss risiko for tilbydere og kunder, men på den 
annen side ville det bli enda større komplikasjon hvis det hadde blitt etablert.  

 Storbritannia: Bestemmes av forsikringsreglement for eiendom. Kjeler og gassapparat må kontrolleres 
jevnlig av eierne.  

Forebyggende tiltak:  

 Installer murpipe med dører, og brennbare ting skal ikke plasseres innenfor to meter fra murpipen.  

 Velg den beste plasseringen for flyttbare griller. Bruk faste griller hvis det er mulig.  

 Alarmer av karbonmonoksid er ofte anbefalt for å oppdage feil på piper og er nå billige å kjøpe (€25, 
£20) 
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8.2.3. Brannsikkerhet for møbler og utstyr 

Generell informasjon 

Det er lederen av innkvarteringsstedet sitt ansvar å velge materialer som ikke er så lett brennbare og er 
motstandsdyktig mot ild.  

Kriterier 

 Du har brukt egnede materialer for å sikre brannsikkerhet 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det må være beholdere av ikke-brennbart materiale bare på rommene og i fellesrom. Ingen 
spesielle regler for andre møbler eller innredning. 

 Latvia: Ikke aktuelt 

 Litauen: Ikke aktuelt 

 Norge: Sunn fornuft 

 Spania: Ingen spesielle regler  

 Storbritannia: Møbel- og innredningsforskrift (brann) (sikkerhet) fra 1988. Hvis du tilbyr selvbetjent 
innkvartering som innbefatter stoppede møbler, vil denne forskriften gjelde deg. Alle møbler (nytt og 
brukt) i ditt selvbetjente innkvarteringssted som er omfattet av regelverket må innfri visse 
sikkerhetstester.  

Forebyggende tiltak 

 Hold apparater med biodrivstoff i god stand og la de alltid bli renset av fagfolk. Bruk riktig verktøy til å 
håndtere apparater for biodrivstoff og en metallbøtte for å fjerne aske på en sikker måte.  
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8.2.4. Brannsikkerhet og bruk av fasiliteter (røyking osv.) 

Generell informasjon 

Interne regler når det gjelder røyking må være tydelig forklart. Røykeplasser må være merket, og 
askebeger satt fram. 

Kriterier 

 Røykeplasser er merket 

 Askebeger er satt fram 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det er forbudt å røyke på offentlige plasser. De fleste tilbyderne setter skilt om røyking 
forbudt også på rommene.  

 Latvia: Røyking er vanligvis tillatt i spesielt angitte steder i bygdeturisme, eller ikke tillatt i det hele tatt. 
Dette er merket med skilt på eiendommen. I offentlige bygninger inklusive større pensjonat er det ikke 
tillatt.  

 Litauen: Ikke aktuelt 

 Norge: Opp til hver enkelt tilbyder, retningslinjer bestemmes i huset. 

 Spania: Røyking er ikke tillatt i offentlige områder i bedrifter, men kan være tillatt i private (hotell, 
landlig hus) rom. Ingen regulering for ferieutleie og ikke-virksomhet. 

 Storbritannia: Røyking er forbudt på lukkede offentlige steder og arbeidsplasser, med noen unntak. 
Det er en juridisk plikt for deg å sette opp skilt om røyking forbudt på en fremtredende plass ved hver 
inngang til røykfrie lokaler. Det er en juridisk plikt for alle som eier eller driver røykfrie lokaler å 
forsikre seg om at gjester, besøkende og personale ikke røyker i lokalene. 

Forebyggende tiltak 

 Ikke røyk eller lag gnister i nærheten av brennbare produkter eller maskiner.  

 Rengjør straks søl fra drivstoff eller kjemisk utslipp. Ikke røyk i mellomtiden. 



 

 

52 Inspeksjonshåndbok - Driv din bygdeturisme smart 

8.3. Vann-og kloakksystemer 

Generell informasjon 

I tillegg til byggeforskriftenes krav, må det kontrolleres at 
vannforsyning og kloakksystem på innkvarteringsstedet er 
tilstrekkelig for kapasiteten (antall gjester, spesielt hvis det er 
gruppearrangement).  

Kriterier 

 Kapasiteten på vannforsyning og kloakksystem må være 
tilstrekkelig for kapasiteten på innkvarteringsstedet.  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Maks 6 gjester kan dele 1 dusj og WC.  

 Latvia: Det er et minimumskrav å tilby 1 dusj og WC med tilstrekkelig vannforsyning til delt bruk for 
mer enn 8 gjester.   

 Litauen: Minimumskrav er 1 dusj og WC for 10 personer. 

 Norge: Ikke aktuelt da det ikke er noe kvalifikasjonssystem, men er utstyrt med nok kapasitet i forhold 
til antall gjester. 

 Spania: se ovenfor - må være akkreditert i forbindelse med registrering. Det trengs ingen videre 
spesifikasjoner fordi de juridiske kravene allerede er veldig strenge.  

 Storbritannia: Forskrifter om privat vannforsyning 2009 trådte i kraft 1. januar 2010 og vil gjelde for 
alle private vannforsyninger tiltenkt menneskelig konsum. Det betyr at forskriftene gjelder for vann til 
boligformål (f.eks. drikking, matlaging, tilberedning og vask) og vann som brukes for 
produksjonsformål. Disse forsyningene innbefatter vann fra brønn, borehull eller kilde levert av andre 
enn en vannbedrifter eller lisensiert vannleverandør, eller; 

Forskrift for privat vannforsyning 2009 kan du finne på OPSI sin hjemmeside: 
http://www.opsi.gov.uk/si/si2009/uksi-20093101-en-1 

VisitEngland og andre vurderingsorganisasjoner skisserer minimumskrav for antall personer pr. 
bad/WC pr. nivå «Star Rating» som blir tildelt.  

http://www.filterclean.co.uk/Private_water_regulations.asp
http://www.opsi.gov.uk/si/si2009/uksi_20093101_en_1
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8.4. Elektrisk kraft 

8.4.1. Sikkerhet og elektriske installasjoner 

Generell informasjon 

I tillegg til byggeforskriftenes krav, vil bygdeturisme kreve 
kvalitetskontroll av elektriske installasjoner som kabler, 
stikkontakter osv. 

Kriterier 

 Elektriske installasjoner må være i samsvar med 
byggeforskriftene og godt vedlikeholdt 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det er ikke et spesifikt reglement. Ledninger og elektriske installasjoner er basert på 
forskrifter for bygninger. Ingen spesielle regler for bygdeturisme med overnatting. 

 Latvia: Kvaliteten på elektriske installasjoner, kabler, kontakter osv. skal sjekkes av en 
kvalitetsinspektør. 

 Latvia: Ledningsmotstand skal måles. 

 Norge: Ikke aktuelt 

 Spania: Forsyning av elektrisitet skal kun skje etter at bygningen er sertifisert som sikker og korrekt av 
autorisert installatør. Det er ingen videre kontroller etter dette.  

 Storbritannia: Det er ingen spesielle krav til den rutinemessige testingen av systemet. Likevel har du 
plikt til vedlikehold i henhold til «Forskrift om elektrisitet på jobb 1989». 
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8.4.2. Sikkerhet for elektrisk utstyr. 

Generell informasjon 

Bygdeturisme krever at elektrisk utstyr fungerer som de skal og 
er i god teknisk stand. 

Kriterier 

 Elektrisk utstyr som er i bruk skal være i orden og i god 
teknisk stand.  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Ikke aktuelt 

 Latvia:Kvaliteten på det elektriske utstyret må kontrolleres. Som regel må brukermanualer fremskaffes 
av eieren.  

 Litauen: Ikke aktuelt 

 Norge: Ikke aktuelt 

 Spania: Det finnes normalt oppdaterte tekniske regler. 

 Storbritannia: «Forskrift for elektrisk utstyr (sikkerhet) 1994» krever blant annet at alt elektrisk utstyr 
som er del av forretningsdriften er sikkert. Dette gjelder også for nytt og brukt utstyr.  

Forebyggende tiltak 

 Kontroller ledninger, støpsler og stikkontakter før du skal gjøre en oppgave og fjern skadet utstyr. For 
eksempel hvis isolasjonen er skadet. 

 Ikke la løse ledninger ligge der hvor folk ferdes. 

 Hvis du legger merke til noe uvanlig, koble fra enheten/apparatet umiddelbart. For eksempel hvis du 
kjenner lukt eller at du får et elektrisk støt. 

 Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, må det kobles fra strømkilden, merk det som defekt og skriv 
ned problemet for å løse det senere.  

 Ikke bruk spray eller væske for å rengjøre apparater som er tilkoblet. Bruk en fuktig klut for å rengjøre 
apparater som varmeovner, TV og lamper. Det er ikke nødvendig å koble fra slike apparater. 

 Ikke bruk en våt klut over elektriske koblinger. 

 Hold strømledninger borte fra varme, vann, olje og alt annet som kan skade isolasjonen. 

 Bruk alltid verktøy som er CE-merket. 

 Bruk riktig standard støpsel. 

 Hvis du har kunder fra utlandet, sørg for å ha UK, US og Shuko Din adaptere for å plugge inn elektriske 
apparater på en sikker måte. 

 Ikke håndter eller reparer panelovner på egen hånd. Det er ikke sikkert at forsikringspolisen dekker 
mulige skader som er forårsaket av uautorisert personell. 

 Ikke håndter elektriske apparater med fuktige hender eller føtter. 

 Kontroller at apparatet er frakoblet før rengjøring. 

 Ikke dra i ledningen men i støpselet når du skal koble fra elektriske apparater. 

 Ikke fjern elektriske systemer for beskyttelse eller jording på egen hånd. 

 Unngå overbelastning. 

 Ikke bruk skjøtekontakter og ikke koble sammen ledninger. 
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8.5. Gass og ventilasjon  

Generell informasjon 

I tillegg til byggeforskriftenes krav, krever kvalitetskontroll for bygdeturisme at det er tilstrekkelig 
ventilasjon (feks. åpne vinduer, ventilatorer og air-condition). 

Kriterier 

 Gass- og ventilasjonsutstyr må være i orden og i god teknisk stand. 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Inspektører har årlig kvalitetskontroll av gassinstallasjon. Alle innkvarteringssteder må ha 
ventilasjon i baderom og WC. Det er ikke spesielle bestemmelser for air-condition på rommene. 

 Latvia: Kvalitetsinspektører kontrollerer om det er tilstrekkelig ventilasjon. Om det er dårlig lukt og 
vinduene kan åpnes.  

 Litauen: Ikke aktuelt 

 Norge: Ikke aktuelt 

 Spania: Det er juridiske tekniske krav som må akkrediteres av autoriserte teknikere før gassforsyning 
er mulig. Det kreves gjennomsyn hvert? år. 

 Storbritannia: De som driver innkvarteringssteder er ansvarlig for å sikre at gassapparater og kanaler 
er godt vedlikeholdt og kontrollert. Alle sikkerhetskontroller må utføres av teknisk personell sertifisert 
for gassinstallasjoner. 

Forebyggende tiltak 

 Kontroller alle gassystem jevnlig. Sjekk at ingen deler er under press og ikke dekk til risten. 

 Lagre gassbeholdere på et luftig sted og bort fra varmen. 

 Bruk en passende vogn for å transportere gassbeholdere. Drei basen for å flytte dem.  

 Hvis du tror det er en gasslekkasje, ikke slå på eller av brytere, eller tenne lightere eller fyrstikker. Lukk 
gasskranen og luft ut i området. 
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8.6. Beskyttelse mot støy 

Generell informasjon 

Kvalitet på bygdeturisme krever tilstrekkelig lydisolasjon i 
gjesterom for å hindre forstyrrelser. Vegg- og isolasjonsmateriale er 
gitt i byggeforskriftene. 

Kriterier 

 Vegg- og isolasjonsmateriale er i samsvar med 
byggeforskriftene. 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Ikke aktuelt 

 Latvia: Det er viktig å kontrollere støynivået mellom rommene i gjestgiveriet. Hvis innkvarteringsstedet 
ligger i nærheten av større veier, flyplasser, jernbane, gårder osv., må dette bli informert om i 
markedsføringsmateriale/tekst.  

 Litauen: Hygiene-normen krever at støynivået blir målt. 

 Norge: Ikke aktuelt 

 Spania: Ingen spesielle regler; regionale forskrifter krever vanligvis at det skal være en 
minimumsdistanse fra hovedveier. 

 Storbritannia: Eiendommer som er bygget med byggetillatelse vil ha tatt hensyn til støyforurensning, 
men eieren må vurdere ytre påvirkninger slik som hovedveier. Eiere bør regelmessig sove i alle sine 
rom/hytter for å være sikker på at uventet støy fra pumper eller kjeler blir oppdaget og behandlet. 

Forebyggende tiltak 

 Velg passende utstyr ved å ta hensyn til støynivået. 

 Hold utstyret i god stand. 

 Kontroller støykilder. 

 Reduser faren for støy. 

 Gå regelmessig til legen for å kontrollere hørselen. 

 Bruk PPE: øreplugger, hjelm osv. 

 Bruk alltid utstyr som er CE-merket. 
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8.7. Kundens sikkerhet på et RT-anlegg  

Kundens sikkerhet ved bygdeturisme og innkvartering omfatter en rekke aspekter:  

8.7.1. Prosedyrer for husholdning 

Generell informasjon  

Prosedyrer for rengjøring skal sikre et visst minimum av hygiene. Prosedyrer for rengjøring i fasiliteter slik 
som badstuer og kjøkken er gjenstand for inspeksjon fra mat og helsemyndigheter. Omfattende sjekk av 
renslighet gjennomføres av bygdeturismens kvalitetskontroll. 

Kriterier 

 Rommene er rene og ryddige 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det finnes regler for størrelse, utstyr av fellesrom og hovedsaklig kjøkken. Etter å ha fått 
lisens, blir kvaliteten sjekket av kvalitetsinspektører - hovedsaklig etter å ha fått signal fra en gjest eller 
besøkende.  

 Latvia: Kvalitetsinspektører kontrollerer om det er tilstrekkelig ventilasjon. 

 Litauen: Hygienenorm HN:118 

 Norge: Novasol tilbyr sjekkliste for rengjøring: 
https://secure.novasol.com/web/pictures.nsf/EBE1AF75D8095775C125700B003C3840/$file/sjekkliste
_rengjoering.pd  

 Spania: ingen spesielle regler 

 Storbritannia: Lokale myndigheter er ansvarlig for å håndheve lover for hygiene av matvarer og 
autoriserte inspektører har rett til å komme og inspisere lokale for mat (registrert eller ikke) ved alle 
anledninger uten avtale - de vil vanligvis komme uten varsel. 

Forebyggende tiltak 

 Kontroller sikkerhetsmerkene og følg alltid anvisningene for lagring og håndtering, forebygging av fare 
og risiko og bruk av personlig verneutstyr. 

 Lagre kjemikalier på et luftig og trygt sted. 

 Reduser bruk av kjemisk gift hvis mulig.  

 Hold beholdere tett lukket og borte fra varme og direkte sollys. 

 Ikke overfør kjemikalier til andre beholdere. 

 Bland ikke kjemikalier. 

 Vask hendene etter å ha brukt kjemikalier. 

 Hvis du søler kjemisk væske på en del av kroppen, sett den i et kar med kaldt vann, ikke under en 
vannstråle. 

 Hvis du har svelget en kjemisk væske, drikk så mye vann som mulig. 

 Ha telefonnummeret til giftinformasjonssentralen tilgjengelig. 

https://secure.novasol.com/web/pictures.nsf/EBE1AF75D8095775C125700B003C3840/$file/sjekkliste_rengjoering.pdf
https://secure.novasol.com/web/pictures.nsf/EBE1AF75D8095775C125700B003C3840/$file/sjekkliste_rengjoering.pdf
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8.7.2. Allergier 

Generell informasjon  

Selv om dette ikke er regulert av forskrifter og kvalitetskontroll, må leverandører av bygdeturisme være 
oppmerksom på en rekke allergifaktorer og ta forholdsregler (mat, kjæledyr, støv, pollen, mugg) 

Kriterier 

 Du er kjent med allergiske faktorer og har tatt forholdsregler for å redusere risikoen  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Ikke aktuelt 

 Latvia: For at innkvarteringssteder skal få grønt sertifikat, må det kontrolleres for allergener, 
materialer osv. Men for alle andre er det advarsler for å unngå dette så langt som mulig. 

 Litauen: Ikke aktuelt 

 Norge: Det er problemer med kjæledyr der gjestene kan lide av allergier, fordi tidligere gjester har hatt 
med seg kjæledyr. Mange eiere tillater ikke kjæledyr. 

 Spania: ingen spesielle regler 

 Storbritannia: I følge «Matsikkerhet 1990» og «Generelle forskrifter for mat 178/2002» er du ansvarlig 
for å sikre at maten som gjestene spiser er trygg og har den kvaliteten som gjestene forventer. Det 
betyr at du må forstå nøyaktig hvordan mat kan føre til problemer. 

Forebyggende tiltak 

 Bruk rene og personlige klær. 

 Vask hendene med såpe, varmt vann og bruk neglebørste. Skyll og tørk hendene godt. Det anbefales å 
ha korte og rene negler og bruke papirhåndkle når du tørker dem. 

 Bruk engangshansker og en lue eller et hårnett for å hindre at hår kommer i maten. 

 Ikke røyk, spis eller tygg tyggegummi. 

 Vask alltid hendene: 

 Før du skal gjøre en oppgave og etter å ha tatt en pause. 

 Etter håndtering av mat. 

 Etter hosting, nysing eller å ha pusset nesen. 

 Dekk alltid til sår. 

 Hvis du er i en tilstand som innebærer at det er en risiko for hygienen, informer lederen. 

 Unngå kryssforurensing. 

 Ikke oppbevar mat mellom 10 °C og 60 °C. 

 Bruk rene redskaper til å lage eller servere mat. Vask dem grundig i fortynnet oppvaskmiddel og varmt 
vann for å forhindre at mat blir sittende fast på redskapene. 

 Kok alltid maten ved en temperatur på over 70 °C. 

 Bruk drikkevann til å koke, lage is, rengjøre osv. 

 Vær sikker på at kjøletemperaturen er under 4 °C og at frysetemperaturen er under -18°C. 

 Mat skal lagres tett og ikke utsettes for ytre faktorer. Ikke plasser den på gulvet eller i kontakt med 
vegger. 

 Tin mat i kjøleskapet. 
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 Avfall skal kastes i beholdere av vanntett materiale som er lett å rengjøre og som har automatisk og 
hermetisk lukking. 

 Vask og desinfiser gulv, redskaper, avfallsbeholdere, arbeidsområder osv. daglig. 

 Bruk passende beholdere og lukkede kjøretøy for å frakte maten. 

 Bruk rene kjøretøy med jevn isolering eller kjøling for å frakte mat som skal lagres ved lave 
temperaturer. 
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8.7.3. Kjæledyr  

Generell informasjon  

Egne kjæledyr bør holdes unna områder for gjester, 
hovedsakelig på grunn av mulig allergi hos gjestene og mulig 
aggressiv adferd. Det samme gjelder for gjestenes kjæledyr. Noen 
verter tillater av den grunn ikke kjæledyr. Det kreves at 
retningslinjer for gjesters kjæledyr er klargjort før bestilling.  

Kriterier 

 Du har angitt og informert om retningslinjer for kjæledyr 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det er ikke mange innkvarteringssteder i Bulgaria som tillater kjæledyr. 
 Noen innkvarteringssteder har særskilte byggverk, så som store bur for kjæledyr. 

 Latvia: LC har skilt som viser at eieren ikke tillater kjæledyr. Men problemet er at kunden ikke alltid 
informerer eieren om kjæledyr.  

 Litauen: RT tilbydere fastsetter sine retningslinjer angående kjæledyr.  

 Norge: se 8.7.2 og det er viktig å informere gjestene om reglene for kjæledyr.  

 Spania: Retningslinjer blir satt av tjenestetilbyderen. 

 Storbritannia: Spania: Retningslinjer bli satt av tjenestetilbyderen. Selv om du ikke tillater at gjestene 
tar med seg kjæledyr til dine lokaler, må du tillate at folk som trenger førerhunder (slik som svaksynte) 
blir ledsaget av sine hunder. 
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8.7.4. Krav til førstehjelp 

Generell informasjon  

Kvalitet på bygdeturisme krever at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig for gjestene og også telefonnummer 
til nødhjelp. 

Kriterier 

 Førstehjelpsutstyr er tilgjengelig for gjester 

 Telefonnummer til nødhjelp er tilgjengelig 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det skal være førstehjelpsutstyr på godt synlig sted og innen rekkevidde i fellesrommene på 
innkvarteringen. 

 Latvia: Det er tilrådelig å ha førstehjelpsutstyr på hvert innkvarteringssted.  

 Litauen: Obligatorisk å ha.  

 Norge: Ikke aktuelt 

 Spania: Obligatorisk med førstehjelpsutstyr som må ha komplett og oppdatert innhold.  

 Storbritannia: Arbeidsgivere må tilby førstehjelpsutstyr og fasiliteter som er passende til forholdende 
på arbeidsplassen. Minimum må være et passende lager med førstehjelpsskrin og en person som er 
utpekt til å ta ansvar for førstehjelpsordninger. Du har ikke ansvar for å gi førstehjelp til gjester eller 
offentligheten, selv om du må kjenne til de lokale medisinske fasiliteter.  

Forebyggende tiltak 

 Ha telefonnummeret til giftinformasjonssentralen tilgjengelig. 
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8.7.5. Glatte gulv 

Generell informasjon  

Det bør tas hensyn når en skal velge materiale til gulv. Der hvor gulv kan 
være glatte, skal det settes opp varselsskilt. 

Kriterier 

 Du har satt opp varselsskilt om glatte gulv 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Hvis gulvene er glatte, bør tilbyderen sette opp skilt, selv 
om det ikke er en del av noen bestemmelser. 

 Latvia: Det bør settes opp skilt også for utendørs terrasser, og stier rundt huset (ofte av tre). 

 Litauen: Ikke aktuelt 

 Norge: Sunn fornuft. 

 Spain: Ikke aktuelt 

 Storbritannia: Sunn fornuft. Identifisere problemområder og forhindre at det skjer ulykker. For å 
redusere risiko kan man finne effektive løsninger. 

Forebyggende tiltak 

 Vær spesielt oppmerksom på ujevne og ødelagte golv og på hindringer. Ikke gå baklengs. 

 Dekk eller erstatt gangområder med anti-skli gulv.  

 Marker og prøv å ikke gå opp trinnene, spesielt hvis de ikke er spesielt høye. 

 Juster skrittene så tempoet passer til underlaget og oppgavene du skal utføre. 

 Ikke bær store gjenstander som blokkerer synsfeltet. 

 Fest tepper til gulvet og ikke brett hjørnene for å hindre at man sklir.  

 Vask og tørk umiddelbart opp alt søl, f.eks. olje, vann, avfall osv. Våte områder må merkes tydelig. Det 
er en god idé å sette opp rekkverk i området der oppvasken gjøres for å hindre at man sklir. 

 Ikke la verktøy og utstyr ligge på gangområder.  

 Bruk skotøy med anti-skli. 

 Kast avfall i passende beholdere. 

 Ikke la ledninger, tau, slanger osv. ligge på gangområder. 

 Fjern hindringer fra gulvet. 

 Bruk alltid lyskilder som gir tilstrekkelig lys for aktivitetene. Hvis området ikke er passe opplyst, 
installer ekstra lys og løs problemet så snart som mulig. 
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8.7.6. Trapper 

Generell informasjon  

Trapper må være i henhold til standard når det gjelder 
bratthet, bredde og høyde på trinnene. Trappen bør ha rekkverk. I 
bygdeturisme blir den tekniske tilstanden til trapper sjekket. 

Kriterier 

 Trappen er i henhold til byggestandard 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det er ikke spesielle bestemmelser, det er 
generelle byggeforskrifter som gjelder. 

 Latvia: Ok som ovenfor 

 Litauen: Ikke aktuelt 

 Norge: Ok 

 Spania: Ikke aktuelt, men noen vilkår er inkludert i de generelle byggeforskrifter. 

 Storbritannia: Trapper må være i henhold til den nasjonale planlovgivnngen.  

Forebyggende tiltak 

 Bruk velsittende skotøy . 

 Ikke klatre opp i stige hvis du lider av svimmelhet, eller hvis du er under behandling som kan påvirke 
balansen. 

 Ikke løp eller hopp i trapper. Juster skrittlengden og hold alltid i gelenderet. 

 Hold trappen ren, tørr og fjern hindringer. 
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8.7.7. Belysning ved døren 

Generell informasjon  

Kreves av kvalitetsordninger for bygdeturisme . Belysning ved døren er nødvendig for å finne inngangen i 
mørket og for å forhindre ulykker ved fall. 

Kriterier 

 Belysning ved døren er installert og er i orden 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Døren til innkvarteringen må være godt opplyst foran. 

 Latvia: Ok 

 Litauen: Nivået på belysningen på rommene må måles. 

 Norge: Ok 

 Spain: Ikke aktuelt 

 Storbritannia: Sunn fornuft. 

Forebyggende tiltak 

 Bruk alltid lyskilder som gir tilstrekkelig lys for aktivitetene. Hvis området ikke er passe opplyst, 
installer ekstra lys og løs problemet så snart som mulig. 

 Bruk nok lys hvis du arbeider om kvelden. 

 Inspiser belysningen. Vask og erstatt ødelagt lys. 

 Juster skjermens lysstyrke og kontrast. 

 Kontroller reflekser, kontraster og blendere. 
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8.7.8. Lave dører  

Generell informasjon  

Høyde på døren angis i byggeforskriftene, mens lave dører vanligvis er et problem i historiske bygninger. 
Det skal brukes varselsskilt.  

Kriterier 

 Høyden på døren er i samsvar med byggeforskriftene 

 Det skal brukes varselsskilt når døren er lav 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land  

 Bulgaria: Det skal brukes varselsskilt når døren er lavere. 

 Latvia: Ok, men det er unntak for tradisjonelle bygninger, men vanligvis mangler skilt. 

 Litauen: Ikke aktuelt 

 Norge: Ok 

 Spania: Ikke aktuelt, men kan gjelde i noen regioner. Det er ofte fastsatt minimum takhøyde, men det 
kan være unntak for tradisjonelle bygninger osv. 

 Storbritannia: Sunn fornuft, men lave dører og takbjelker er vanlig i historiske bygninger.  

Forebyggende tiltak 

 Korridorer må være minst 1 m bred og 2,5 m høy. 

 Lave korridorer i gamle bygninger må merkes og utstyres med en alarmenhet som varsler før kollisjon. 
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9.  Sikkerhet ved innendørsaktiviteter 

Fasiliteter for innendørsaktiviteter er i gjestehuset på eiendommen (hovedbygning eller uthus), og eieren 
er ansvarlig for sikkerheten.  

9.1. Badstuer og basseng 

Generell informasjon 

Instruksjoner og interne regler for bruk av utstyr skal være oppgitt og signert av kunden før bruk. 
Inspeksjoner fra mat- og helsemyndigheter. 

Kriterier 

 Tilgang til badstue og basseng må godkjennes ved relevante inspeksjoner, hvis det er aktuelt 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det finnes noen regler, men i de fleste tilfellene mangler kontrakten. Regler for hygiene for 
basseng og badstuer. Inspeksjonene blir gjort av inspektører fra mat- og helsemyndigheter. 

 Latvia: Innendørs normer for badstue og basseng er anbefalt i kvalitetsforskriftene. Også ifølge 
hygienenormene for badstuer og basseng (avhengig av størrelsen på virksomheten og 
badstuer/basseng) 

 Litauen: Spesielle hygienenormer gjelder for badstuer og basseng hvis de blir brukt av gjester utenfra 
(som ikke bor på eiendommen) 

 Norge: Ikke aktuelt 

 Spania: Ikke aktuelt for badstuer, basseng se ovenfor 

 Storbritannia: Det er ingen spesielle regler om sikkerhet i svømmebasseng eller treningslokaler, men 
disse aktivitetene må være i samsvar med helse- og sikkerhetslovgivning. 
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9.2. Spa 

Generell informasjon 

En attest som bekrefter den medisinske utdanningen på personale som yter tjenestene må være ligge 
fremme i lokalene. Inspeksjoner fra mat- og helsemyndigheter. 

Kriterier 

 Personalets attester må være synlige 

 SPA-fasilitetene, hvis de skal brukes, må godkjennes ved relevante inspeksjoner, hvis det er aktuelt 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Ansatte må ha legeerklæring. 

 Latvia: det er 2 forskjellige SPA-tilbud - medisinsk som krever offisielt sertifikat, og landlig/tradisjonell 
(urtete, honningmasker, tradisjonelle badstueprodukter), som er benevnt som et spesielt tilbud som 
ikke krever attest eller registrering. Begge kan bli tilbudt i bygdeturisme. SPA medisinsk blir kontrollert 
av hygieneinspektører. 

 Litauen: SPA-terapeuter må ha spesielle kvalifikasjoner og medisinsk utdannelse. Link til forskrifter: 
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=1A2C32C7-92E3-46A3-8DB2-339C216E5EB8 

 Norge: Det er ikke mange som tilbyr SPA, og særlig ikke innen bygdeturisme 

 Spain: Ikke aktuelt 

 Storbritannia: Det er ingen spesielle regler om sikkerhet i svømmebasseng eller treningslokaler, men 
disse aktivitetene må være i samsvar med helse- og sikkerhetslovgivning. 

http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=1A2C32C7-92E3-46A3-8DB2-339C216E5EB8
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9.3. Trimrom 

Generell informasjon 

Kvalitetsordninger kontrollerer om utstyret kan brukes og er i god teknisk stand. 

Kriterier 

 Utstyret må være i orden og godt vedlikeholdt 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Tekniker/ansvarlig person som kontrollerer alt utstyr for sportsaktiviteter 

 Latvia: Ok 

 Litauen: Spesielle hygienenormer gjelder for gjester utenfra 

 Norge: Ok 

 Spania: - 

 Storbritannia: Det er ingen spesielle regler om sikkerhet i svømmebasseng eller treningslokaler, men 
disse aktivitetene må være i samsvar med helse- og sikkerhetslovgivning. 
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9.4. Andre områder for turister 

Generell informasjon 

Lekerom for barn, felles salonger for gjester, terrasser osv. må være i 
god stand og ifølge byggeforskrifter (f.eks. 90 cm høye gjerder på 
terrasser eller stier) må være i god og trygg forfatning. 

Kriterier  

 Områder som du tilbyr turister er bygget i henhold til reglene og 
godt vedlikeholdt 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: I henhold til byggeforskriftene. Det skal være skilt med instruksjoner, men de mangler ofte. 

 Latvia: alle områdene som eieren omtaler i sin markedsføring for turister må kontrolleres jevnlig og 
være trygge, spesielt steder som lekeplasser (husker osv.).  

 Litauen: alle områder som blir brukt av turister på den landlige innkvarteringen må være i orden og 
inspisert og vedlikeholdt jevnlig.  

 Norge: utendørs lekeområde, terrasser må være i god stand og ifølge byggeforskrifter (f.eks. 90 cm 
høye gjerder på terrassen eller på stier) må være i god og trygg forfatning (husker, trampoliner, 
lekeplasser osv.), slik at risikoen hviler på turistene. 

 Spania: ingen spesielle regler 

 UK: Spesielle saker kan dekkes av kravene til eiendomsforsikring eller byggeforskrifter. men her gjelder 
vanlig sunn fornuft og høflighet på vegne av eieren og gjestene. 
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10.  Sikkerhet ved utendørs aktiviteter 

Her diskuteres bare de tjenestene som tilbys av eierne av turistnæringen i anlegget. For 
utendørsaktiviteter og bruk av utstyr skal gjestene signere en kontrakt eller sikkerhetsinstruksjon. Noen 
aktiviteter kan bare tilbys når det er en kvalifisert eller sertifisert instruktør til stede. Hvis tjenestene er 
outsourcet/kjøpt fra et nærliggende etablissement og tilbys som en produktpakke til én pris, vil direktivet for 
pakkereiser og dets forskrifter gjelde.   

10.1. Vannsport, båtsport, vannsykler, vannscootere 

Generell informasjon 

Kvalitetsordninger for bygdeturisme kan inkludere 
sikkerhetsvilkår. I noen land finnes det spesielle planer som bekrefter 
at det finnes utendørsaktiviteter. Teknisk tilstand på utstyr, 
tilgjengelighet til sikkerhetsutstyr (redningsvester, hjelmer, 
førstehjelpspakker osv.) er sjekket. I noen land blir 
kvalifikasjoner/sertifisering av instruktører/guider sjekket. 
Sikkerhetsinstrukser er presentert for kunder og signert. I noen tilfeller 
finnes kontrakter mellom leverandører av tjenester og kundene som 
klargjør ansvar og plikter for begge parter.  

Kriterier 

 Alt utstyr er i orden og godt vedlikeholdt 

 Du har alle nødvendige lisenser  

 Sikkerhetsinstruksen er presentert for gjestene 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Det finnes regler for utendørsaktiviteter, og disse må bare utføres med en profesjonell 
guide/instruktør. 

 Latvia: Informasjon om sikkerhetsaspekter, se: macies.celotajs.lv (aktiv ferie), og eier eller leietaker av 
båt må informere kunder om sikkerhetskrav. Det anbefales at det finnes et dokument om trygg bruk 
av fartøyet, kunden bør lese dokumentet og signere en bekreftelse på at han gjort det før han drar ut 
på vannet. 

 Litauen: Ikke aktuelt 

 Norge: På internett står det regler og råd for utendørsaktiviteter: http://hakkespettboka.no/; Hvis 
eieren tilbyr båt eller fisking - finnes det en bok for turister om hvordan man skal oppføre seg til sjøs i 
Norge 
http://www.sjofartsdir.no/PageFiles/12474/Fisketurisme%20Engelsk%20PDF%20uten%20passmerker.
pdf, inkludert hvordan båten skal være utstyrt. 

 Spania: Det finnes ikke vannsport tilknyttet innkvartering, da det ikke finnes relevante innsjøer eller 
elver for dette. Hvis det er uavhengige profesjonelle sportsanlegg, har disse egne forskrifter.  

 Storbritannia: All aktivitet i denne kategorien må utføres i henhold til relevante forsikringsordninger 
og nasjonal helse- og sikkerhetsforskrift. 

http://hakkespettboka.no/
http://www.sjofartsdir.no/PageFiles/12474/Fisketurisme%20Engelsk%20PDF%20uten%20passmerker.pdf
http://www.sjofartsdir.no/PageFiles/12474/Fisketurisme%20Engelsk%20PDF%20uten%20passmerker.pdf
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10.2. Ridning 

Generell informasjon 

I noen land er det ingen spesielle sikkerhetsregler for tilbud om ridning for turistene. I andre land kan 
planer for utendørsaktiviteter gjelde. Der det ikke er gitt spesielle regler, kan kvalitetsordninger for 
bygdeturisme sjekke grunnleggende regler slik som teknisk og visuell tilstand av fasiliteter og utstyr, 
instruktørenes utførelse, samt tilgjengelighet og synlighet til sikkerhetsinstruksjoner osv. 

Kriterier 

 Alt utstyr er i orden og godt vedlikeholdt 

 Du har alle nødvendige lisenser  

 Sikkerhetsinstruksen er presentert for gjestene  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Ingen spesielle regler 

 Latvia: Det er sikkerhetskrav som må følges strengt for alle hendelser og aktiviteter som involverer 
hester: http://www.zirgi.lv/eng/essential.html  

 Litauen: Ikke aktuelt 

 Norge: http://hakkespettboka.no/ og separate artikler om råd for hvordan hestene skal utstyres for 
turister: http://www.hest.no/artikkel.html?news.nid=2704#.UgUb2ZIqy1Y. Hvis du har flere enn 10 
hester - gjelder følgende lov: http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20050602-0505.htm, og du må 
registrere deg. 

 Spania: Når det blir tilbudt, blir det alltid drevet som et profesjonelt ridesenter, og det er derfor 
turistreglement for aktiv turisme som gjelder. Dette inkluderer obligatorisk forsikring, regler for utstyr, 
og en godkjent profesjonell overvåkingsskjerm (likedan som for andre organiserte idretter).  

 Storbritannia: All aktivitet i denne kategorien må utføres i henhold til relevante forsikringsordninger 
og nasjonal helse- og sikkerhetsforskrift. 

 

http://www.zirgi.lv/eng/essential.html
http://hakkespettboka.no/
http://www.hest.no/artikkel.html?news.nid=2704#.UgUb2ZIqy1Y
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20050602-0505.html
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10.3. Turstier 

Generell informasjon 

Sikkerhetskrav kan angis som kvalitetsordninger som inkluderer krav om teknisk tilstand av utearealer 
(gangveier, broer og trapper osv.), informasjon (retninger hvis det er aktuelt, informasjon om gjenstander på 
en sti, oppførsel osv.).   

Kriterier 

 Infrastrukturen er i orden og godt vedlikeholdt 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Ikke aktuelt 

 Latvia: ingen felles regler, det er råd for bygging, vedlikehold, miljøvern og menneskelig trygghet gitt 
av Lauku Celotajs: 
(http://www.celotajs.lv/cont/wrth/greenadvice/greenadvice_hiking_en.html?lang=en).  
Hvis strukturen blir tilbudt av eieren, må den sjekkes og vedlikeholdes.  

 Litauen: Ikke aktuelt 

 Norge: http://hakkespettboka.no/. Forsikringsselskapet Gjensidige arbeider nå med et felles europeisk 
system for gradering av stier (lett, middels, vanskelig), inkludert all informasjon.  

 Spania: Ikke aktuelt, stiene har veirettigheter for offentligheten, som regel uten garanti for 
vedlikehold. I avgrensede naturområder (naturparker osv.) er tilgang kun tillatt som en guidet tur, der 
hvor guiden eller hans firma er ansvarlig. 

 Storbritannia: I UK er det et omfattende nettverk av offentlige gangstier. Det er likevel ikke tillatt å gå 
over privat eiendom . Turer på privat eiendom bør vedlikeholdes av eieren med en klar indikasjon på 
at turgåeren gjør dette på eget ansvar. 

 

http://www.celotajs.lv/cont/wrth/greenadvice/greenadvice_hiking_en.html?lang=en
http://hakkespettboka.no/
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10.4. Sykler 

Generell informasjon 

Utendørs aktivitetsplan med sikkerhetskriterier kan anvendes innen 
bygdeturisme. Kravene avhenger av tjenestene som blir tilbudt. Hvis 
eieren av virksomheten låner ut sykler for korte turer i det lokale 
nærområdet, gjelder vanligvis ingen spesielle krav Hvis det tilbys 
utleiesykler og tilhørende sykkelstier, kan tjenesten være underlagt 
utendørs kvalitetsorninger. Viktige sikkerhetskrav som teknisk tilstand av 
utstyr og tilbehør, informasjon om veier, ekstraservice hvis tilbudt (f.eks. 
bagasjetransport, uforutsette reparasjoner), ferdigheter hos 
instruktører/guider, sikkerhetsinstrukser og kontrakter med kunder.   

Kriterier 

 Alt utstyr er i orden og godt vedlikeholdt 

 Sikkerhetsinstruksen er presentert for gjestene 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Ingen spesielle regler 

 Latvia: Det er en veilov i Latvia som beskriver kriterier for sikkerhet http://likumi.lv/doc.php?id=45467 
Latviske trafikkregler krever at en må ha fylt 12 år før en kan sykle uten tilstedeværelse av en voksen. 
Ingen kan sykle i beruset tilstand. Hvis eieren leier ut sykler, så skal disse være i god orden, godt 
utstyrt og med tilgjengelig service. 

 Litauen: Ikke aktuelt 

 Norge: http://hakkespettboka.no/ 

 Spania: for organiserte sykkelturer; se tilsvarende ovenfor om hesteridning. Det enkle faktum at det å 
ha sykler tilgjengelig for kunder er ikke betraktet som «aktiv turisme». I dette tilfelle er det normale 
forpliktelser som gjelder for å holde syklene i god stand.  

 Storbritannia: All aktivitet i denne kategorien må utføres i henhold til relevante forsikringsordninger 
og nasjonal helse- og sikkerhetsforskrift. 

http://likumi.lv/doc.php?id=45467
http://hakkespettboka.no/
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10.5. Svømming 

Generell informasjon 

Hvis et pensjonat tilbyr utendørs svømming i vann på 
privat område, må sikkerhet og trygghet være: rent vann 
(bevis på det), svømmeforhold (f.eks. bratte vannkanter, dam 
eller sjø og vanndybde, sterke strømmer og løs sand i vannkanten), informasjon og varselsskilt for gjester, 
livredningsutstyr, instruksjoner for gjester og underskrift av ansvarshavende.    

Kriterier 

 Infrastrukturen er i orden og godt vedlikeholdt 

 Sikkerhetsinstruksen er presentert for gjestene 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Sikkerhetsforskrifter. Informasjons- og varselsskilt, og noen fra teamet på gjestgiveriet som 
kan svømme og gi førstehjelp. Det kreves at det er en badevakt og medisinsk støtte tilstede hvis 
svømmebassenget er stort eller til offentlig bruk (ikke bare for gjester). 

 Latvia: Hvis det er en personlig eier som har anlagt en offentlig badeplass, er det visse regler definert 
av Ministerkabinettets bestemmelser for sikkerhet og hygiene som må følges 
http://likumi.lv/doc.php?id=66885  

 Litauen: Hvis innkvarteringen ligger ved et naturlig vann (innsjø eller elv), må vannet testes i et 
laboratorium to ganger i året. Hvis ikke, må det gjøres klart at svømming er begrenset 

 Norge: Alle kommuner tilbyr testing av offentlige badeplasser. Hvis det er på privat eiendom, er eieren 
ansvarlig for å informere. 

 Spania: naturlige innsjøer er nesten ikke-eksisterende i Spania. Kunstige innsjøer til drikkevann 
varierer mye i nivå, særlig i sommermånedene og brukes ikke særlig ofte til bading. Når det gjelder 
bassenger, se over 

 Storbritannia: Lov om utendørs svømming er uklar i England og Wales.  

Her er noen nyttige fakta: 

o Det er lovlig å svømme i noen «navigerbare» vann, som betyr vann som er åpen for båter. 
Hvis du svømmer i dem, bruk en fargerik hatt og se opp for båter. 

o Hvis du går over en privat eiendom, er det en overtredelse, så finn alltid offentlige stier til å 
gå ut i og ut av vannet.  

o Eiere av jorden på begge sider av elven eier offisielt hver sin halvdel av elvebredden. De eier 
ikke vannet.  

o Miljødepartementet, Institutt for helse og lokale kommuner begynner å innse helsefordelene 
ved å tillate større tilgang til ferskvann, og inntekt fra turisme som kan komme ut av det.  

http://likumi.lv/doc.php?id=66885
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11. Sikkerhet i mat og drikke 

I de fleste land er det strenge regler for matlaging, lagring og salg. Tjenester innen bygdeturisme som 
fungerer som fullstendige bedrifter blir behandlet på samme måte som catering/restauranter. Når de opererer 
under denne juridiske terskel (dvs. som ikke-forretningsmessig aktivitet), kan servering av mat og drikke være 
mulig med sterke begrensninger. 

11.1. Lovgivende og generelle krav 

Generell informasjon 

Hvert land har en nasjonal lovgivning om mat og hygiene, 
inkludert eiendommer med bygdeturisme. En kjent situasjon er at 
man kun i private innkvarteringssteder (B&B) kan servere mat uten 
restaurantbevilgning og bare til gjester som overnatter.  

Kriterier 

 Du har registrert din bedrift hos mat- og helsemyndigheter, hvis det er aktuelt 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land  

 Bulgaria: Pensjonatet kan tilby hjemmelaget mat til gjester som overnatter. De blir kontrollert fra mat- 
og helsemyndigheter, men trenger ikke lisens.  

 Latvia: Hvis du tilbyr mat må du være registrert hos mat- og helsemyndigheter. Men for bedrifter 
innen bygdeturisme er det spesielle retningslinjer som er bestemt av mat & hygiene 
http://macies.celotajs.lv/course/view.php?id=24, som definerer normer og forklarer definisjonene 
som skal brukes av eierne.  

 Litauen: Hvis det tilbys catering, må det registreres som et etablissement som lager mat. 

 Norge: Ikke aktuelt 

 Spania: Hvis det tilbys mat inkl. frokost til kundene, må det skaffes til veie et sertifikat for behandling 
av mat (“Carnet de Manipulador de Alimentos”). Hjemmelagede måltider finnes ikke ofte, men kan 
tilbys til gjestende kunder i de fleste regioner uten ekstra lisens; men noen krever imidlertid i dette 
tilfellet spesielt industrielt kjøkkenutstyr og sanitærforhold.  

 Storbritannia: Hvis du tilbyr mat må du være registrert hos mat- og helsemyndigheter. Registrering hos 
lokale myndigheter er nødvendig for innkvarteringsbedrifter som serverer eller leverer mat og alle 
typer drikke, samt B & B.  

 

 

http://macies.celotajs.lv/course/view.php?id=24
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11.2. Overvåking og kontroll av hygiene ved matproduksjon. 

Generell informasjon 

Kvalifikasjon for håndtering av mat kreves vanligvis selv om en 
tjeneste ikke er en fullstendig virksomhet. I selskaper sjekkes dette 
ved inspeksjoner som verifiserer om matens sporbarhet (register), 
lagring og håndtering (riktig temperatur, lagringsplass osv.). Dette 
kan det ofte være vanskelig å etterkomme i bygdeturisme.  

Kriterier 

 Du har samtykke/tillatelse fra mat- og helsemyndigheter, hvis det er aktuelt  

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Hvis innkvarteringen er et familiehotell, så skal restauranten registreres. I tilhørende 
pensjonat eller gjesterom er det ikke nødvendig med registrering, og det kan her lages mat bare for 
registrerte gjester. Inspektører fra mat og helsemyndigheter inspiserer tilstanden i kjøkken og 
spiserom. 

 Latvia: Men for bedrifter innen bygdeturisme er det spesielle retningslinjer som er bestemt av mat & 
hygiene http://macies.celotajs.lv/course/view.php?id=24, som definerer normer og forklarer 
bestemmelser som skal brukes av eierne.  

 Litauen: Veiledning for god praksis for hygiene i bygdeturisme.  

 Norge: har spesifikke, enklere normer for småskala matprodusenter av feks kjøtt og ost. Men ikke for 
mindre bygdeturisme- bedrifter. 

 Spania: Se ovenfor. Det er forøvrig ingen spesielle regler for innkvarteringssteder innen bygdeturisme. 
Reguleringer for generisk informasjon som for hotellkjøkken kan gjelde, men hvis de virkelig er 
implementert, er de vanligvis ikke håndhevet. 

 Storbritannia: Hvis du tilbyr mat må du være registrert hos mat- og helsemyndigheter. Ordet «mat» er 
definert som også å inkludere drikke. Du skal ikke tilby mat som er usikker dvs. skadelig for helsa eller 
uegnet som menneskeføde. Du må implementere et styringssystem for matsikkerhet for å sikre at 
maten du tilbyr er trygg å spise. Disse prosedyrene må være basert på HACCP-prinsipper. Du skal ikke 
oppbevare mat ved temperaturer som kan gjøre dem utrygg å spise. Det er spesifikke temperaturer 
som forskjellig varm og avkjølt mat skal oppbevares ved. Registrering hos lokale myndigheter er 
nødvendig for innkvarteringsbedrifter som serverer eller leverer mat og alle typer drikke, samt B & B.  

Forebyggende tiltak 

 Bruk rene og personlige klær. 

 Vask hendene med såpe, varmt vann og bruk neglebørste. Skyll og tørk hendene godt. Det anbefales å 
ha korte og rene negler og bruke papirhåndkle når du tørker dem. 

 Bruk engangshansker og en lue eller et hårnett for å hindre at hår kommer i maten. 

 Ikke røyk, spis eller tygg tyggegummi. 

 Vask alltid hendene: 

o Før du skal gjøre en oppgave og etter å ha tatt en pause. 

o Etter håndtering av mat. 

o Etter hosting, nysing eller å ha pusset nesen. 

 Dekk alltid til sår. 

http://macies.celotajs.lv/course/view.php?id=24
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 Hvis du er i en tilstand som innebærer at det er en risiko for hygienen, informer lederen. 

 Unngå kryssforurensing. 

 Ikke oppbevar mat mellom 10 °C og 60 °C. 

 Bruk rene redskaper til å lage eller servere mat. Vask dem grundig i fortynnet oppvaskmiddel og varmt 
vann for å forhindre at mat blir sittende fast på redskapene. 

 Kok alltid maten ved en temperatur på over 70 °C. 

 Bruk drikkevann til å koke, lage is, rengjøre osv. 

 Vær sikker på at kjøletemperaturen er under 4 °C og at frysetemperaturen er under -18°C. 

 Mat skal lagres tett og ikke utsettes for ytre faktorer. Ikke plasser den på gulvet eller i kontakt med 
vegger. 

 Tin mat i kjøleskapet. 

 Avfall skal kastes i beholdere av vanntett materiale som er lett å rengjøre og som har automatisk og 
hermetisk lukking. 

 Vask og desinfiser gulv, redskaper, avfallsbeholdere, arbeidsområder osv. daglig. 

 Bruk passende beholdere og lukkede kjøretøy for å frakte maten. 

 Bruk rene kjøretøy med jevn isolering eller kjøling for å frakte mat som skal lagres ved lave 
temperaturer. 
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11.3. Produsere og selge matvarer 

Generell informasjon 

Hvis virksomheter innen bygdeturisme selger matvarer, er det 
forskrifter for hjemmelagede produkter som gjelder (egen 
produksjon eller fra nærliggende gårder) og naturprodukter (f.eks. 
urtete, bær, sopp som er funnet i naturen). Hjemmelaget alkohol må 
ha spesiell bevilgning. 

Kriterier 

 Du har alle nødvendige lisenser/tillatelser til å selge mat 

Spesifikk informasjon for de forskjellige land 

 Bulgaria: Hjemmelaget alkohol må ha spesiell bevilgning for salg. Annen mat produsert hjemme er kun 
for privat bruk og ikke for salg 

 Latvia: Regler for hjemmelagede produkter(majrazotaji); http://www.pvd.gov.lv/lat/augj-
izvlne/iedzvottjiem-un-uzmjiem/informcija-uzmjiem/prtikas-uzraudzba/partikas-produktu-razosana-
maj har blitt godkjent.  

Hjemmelagede drikkevarer kan tilbys som en del av produktsmaking eller utflukt. Drikkevarer kan 
selges hvis eieren har en lisens. Lovendring endret i 2011 skiller mellom hjemmeproduksjon og 
industriell produksjon avhengig av produksjonsvolumet (liter av ren alkohol) 

o Lov om alkoholholdige drikkevarer; http://www.likumi.lv/doc.php?id=88009 

o Foreningen av vindyrkere og produsenter; http,//www.vindaris.lv/ 

 Litauen: kun hvis foretaget er registrert hos mat- veterinærmyndigheter. 

 Norge: Produsent/selger må være registrert hos mattilsynet, det er ikke tillatt med alkoholsalg.  

 Spania: Noe uklart bilde, hjemmelaget mat kan inngå i måltider, men kan ikke tilbys i forbindelse med 
kommersielt salg. 

 Storbritannia: Hvis du skal selge mat må du overholde bestemmelsene i lovverket for matsikkerhet og 
hygiene.  

http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas_uzraudzba/partikas_produktu_razosana_maj
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas_uzraudzba/partikas_produktu_razosana_maj
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas_uzraudzba/partikas_produktu_razosana_maj
http://www.likumi.lv/doc.php?id=88009
http://www.vindaris.lv/
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~ Sikkerhets tar aldri ferie ~ 


