
 

FYRMESTERBOLIGEN PÅ LANGØYTANGEN 
 

FYRBYGGET PÅ LANGØYTANGEN 
 

FORPAKTERBOLIGEN MIDT PÅ LANGØYA 
 

 
 

Når du fullfører bestillingen av rom eller hus på Langøytangen Fyrstasjon og/eller 
Forpakterboligen ved Langøya Hovedgård, godtar du Utleieregler og Leiebetingelser nedenfor. 
Det er viktig at du leser gjennom og har forstått denne informasjonen. 

 

UTLEIEREGLER OG LEIEBETINGELSER 
 
Ubetjent overnattingstilbud 
Som Leietaker i Fyrmesterboligen og i Fyrbygget på Langøytangen Fyrstasjon eller i Forpakterboligen (midt 
på øya), gjøres du kjent med at dette er Ubetjente overnattingstilbud. 

 

Bestilling og betaling 
For å bestille kystledhytte må du være fylt 18 år. Den som bestiller vil være kontaktperson og ansvarlig for 
utreisen og oppholdet, med mindre annet er avtalt skriftlig på e-post med Langesundsfjorden Kystlag. 
Langesundsfjorden Kystlag vil sende faktura på e-post. Faktura må være betalt senest på forfallsdato. Vårt 
kontonummer er: 2601.16.71143 

 

Utreise og tilbakereise 
Dagen før utreise bes Leietaker ringe vår Vakttelefon 950 86 026 (ikke SMS) for avtale om nøkler og evt. 
båt. Leie skal være bestilt og betalt, og utreise skal være avtalt med vår vakthavende, senest kl. 17 på 
utreisedagen.  
Dersom utreise skal skje de nærmeste dagene/timene etter at en leie er foretatt eller avtalt med 
vakthavende, skal betaling skje i Nettbank eller VIPPS og etter avtale med Kystlagets Vakthavende. 

Tid for inn- og utsjekk gjelder fra Kystlagets lokaler i Langesund, Cudriosgate 9b. Innsjekk for hus på 
Langøytangen og huset på Langøya er kl. 12 og utsjekk kl. 12 (båt tilbake i Langesund kl. 12). 

 

Informasjon om Fyrmesterboligen, Fyrbygget og Forpakterboligen 
Du er selv ansvarlig for å innhente oppdatert informasjon om huset du skal besøke. Informasjon finner du 
på www.langesundsfjordenkystlag.no eller i vår annonse på https://www.finn.no/reise/feriehus-
hytteutleie/ad.html?finnkode=87043240  

 

Transport til våre hus 
Langøytangen Fyrstasjon og Forpakterboligen, ligger på Langøya rett over sundet i Langesund i Telemark. 
Normalt fra 24. juni til siste søndagen i skoleferien, går Langesund – Helgeroa-fergen innom Langøya 
Hovedgård 3 – 4 ganger om dagen. Du kan bruke egen båt eller du kan leie av Langesundsfjorden Kystlag 13 
fots eller 15 fots Pionerbåter med motor. 



Bruk av båt 
Bruk av båt skjer på eget ansvar, og enhver gjest er selv ansvarlig for at bruk skjer under forsvarlige forhold. 
Sjekk vær og vind, og ta hensyn til egne ferdigheter. 

Husk at været kan skifte raskt, og at båter alltid skal fortøyes forsvarlig. 

Det er påbudt med godkjent flytevest i båt. Ta gjerne med egne vester. Vester kan også lånes ved leie av 
båt. 

Det er utarbeidet et Sikkerhetsregler for utleie av båt. Skjemaet ligger på vår hjemmeside 
http://www.langesundsfjordenkystlag.no under Utleie.  

 

Brannsikkerhet 
Alle gjester har ansvar for å gjøre seg kjent med branninstruks, rømningsveier, brannslukningsutstyr og 
røykvarslere ved ankomst. Se Brannplan og informasjon om brannsikkerhet i det enkelte hus. 

Røyking er forbudt inne på våre utleiehus. 

 

Kjæledyr 
Kjæledyr er tillatt når hele huset leies. Kjæledyr som er med på tur skal holdes unna senger og sofagrupper. 
Det er båndtvang på Langøya og Langøytangen hele året. 

 

Rengjøring 
Alle gjester forventes å følge gjeldende regler og anbefaling om smittevern.  
Det er i hvert hus egne oppslag om vaskeinstruks. Hyttene er ubetjente, gjester må selv rydde og vaske 
etter seg. Generelt skal gulv i huset være støvsugd og/eller vasket ved avreise. Møbler støvsuges. 
All mat skal fjernes og søppel skal tas i land. Bruk gjerne dyp-kontainere ved Langesund Gjestehavn. 
Oppvaskmaskinen kan være satt på ved avreise. 

 

Gebyr 
Forlat huset i den stand du selv ønsker å finne den. Langesundsfjorden Kystlag utsteder gebyr for 
merarbeid og omkostninger dersom huset forlates i dårlig stand eller ved dårlig utvask. Størrelse på gebyr 
vil variere ut ifra omstendigheter og omfang av etterarbeid.  
Mangelfullt renhold faktureres med minimum kr. 2000,- som dekker reise/transport og medgått arbeidstid 
for jobben. 

 

Skriv gjerne ut denne Utleieregler og Leiebetingelser og ta den med deg. 

 

Langesundsfjorden Kystlag ønsker dere et godt opphold på Langøya og Langøytangen Fyrstasjon 


