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Høring av endringer i byggteknisk forskrift – parselloppdeling av 
campingplasser 

 
Vi viser til ovennevnte føring med forslag om å forskriftsfeste krav til parsellinndeling med 
grunnareal på maksimalt 1200 m2 og krav til branngater med 8 m bredde mellom slike parseller. 
 
Forslaget ses i sammenheng med de to forutgående høringsrundene om avstandskrav mm i 2019 
og i 2020. 
 
Det er notert at krav til parsellinndeling kun skal gjelde nye tiltak og at forslaget ikke skal gis 
tilbakevirkende kraft på allerede etablerte campingplasser. Under denne forutsetning finner 
Norges Bondelag å kunne gi sin tilslutning til forslaget om å forskriftsfeste kravet til 
parsellinndeling og branngater slik det følger av forslaget til endring i TEK17 § 11-6 nytt sjuende 
ledd, ny bokstav c. 
 
For øvrig vises til våre høringssvar datert hhv 02.05.2019 og 14.12.2020, se vedlegg.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Erlend Stabell Daling Kristin Bjerkestrand Eid 
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Høring - Forslag til endring av plan- og bygningsloven - Hjemmel for forskrift 
om parsellinndeling av campingplasser 

 
Vi viser til høringsbrev datert 04.11.2020, med forslag om å innta en forskriftshjemmel i plan og 
bygningsloven som gir adgang til å kreve parsellinndeling av campingplasser. Formålet er å 
forebygge brannspredning og sikre tilgang for brannvesenet.  
 
Høringsfrist er 16. desember 2020. 
 
Forslaget er en oppfølging etter høringsrunden i 2019 om endring i TEK17 § 11-6 nytt sjuende 
ledd, hvor det ble foreslått avstandskrav på 4 m mellom campingenheter. Siden avstandskravene 
har vært ulikt praktisert rundt omkring i landet, vil den foreslåtte endringen delvis medføre en 
lempning, delvis en skjerpelse. 
 
Norges Bondelag har notert at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), mener at en lemping av avstandskravet mellom 
campingenheter forutsetter at det blir oppstilt krav til inndeling i campingplassparseller. Videre 
forutsetter direktoratene at kravene nedfelles i sentral forskrift. I dag er det kun en anbefaling 
om parsellstørrelse og avstand, som er inntatt i veiledning til byggteknisk forskrift § 11-6 tredje 
ledd. 
 
Departementet følger nå 0pp dette, og mener at behovet for mer enhetlige brannsikkerhetskrav 
ivaretas bedre på denne måten, enn ved kommunale planbestemmelser. 
 
Norges Bondelag støtter forslaget om forskriftsregulering for nye campingplasser. Samtidig er 
det viktig at krav til parsellinndeling ikke gis tilbakevirkende kraft for campingplasser som var 
lovlig etablert på tidspunktet for ikrafttredelsen av forskriftsendringen.  
 
Når det gjelder campingplasser etablert før endringens ikrafttredelse, må det likevel kunne settes 
krav om at forskriften gjelder for nye tiltak, som omstrukturering av eksisterende campingareal 
og utvidelse av eksisterende campingområde.  
 
Utskiftning, midlertidig flytting av campingvogner, eller andre mindre endringer på en vognplass 
innenfor en campingparsell, er etter vår vurdering ikke nye tiltak i denne forbindelse.  
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For øvrig vises til vårt høringssvar datert 02.05.2019, til endringen i TEK17, se vedlegg. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
         Kristin Bjerkestrand Eid 
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