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Dette er et felles svar for alle brannvesen i Telemark:
Vesttelemark brannvesen:
Vi meiner og at det nye forslaget stort sett ser OK ut, men har eit innspel når det gjeld små campinghytter.
I veiledninga til Tek 17 er det ei preakseptert løysing for «små campinghytter» uten at det er sagt noko om avstand
mellom hyttene (bortsett frå «mindre avstand enn 8 meter»).
Det ville være enklare og tydlegare dersom det vart 4 meter også for desse hyttene, eventuelt at slike småhytter
vert inkudert som campingenhet i det nye 7. leddet.

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk
(2) Mellom lave byggverk skal det være minimum 8,0 m innbyrdes avstand, med mindre det er truffet tiltak for å
hindre spredning av brann mellom byggverkene i løpet av den tiden som kreves for rømning og redning i det
andre byggverket. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse for lave byggverk som samlet utgjør én
bruksenhet.
Preaksepterte ytelser.
«Små campinghytter med ett rom som har direkte utgang til det fri, og som nyttes til utleie som overnattingssted
uten betjening, kan ha mindre avstand enn 8,0 meter uten branncellebegrensende bygningsdeler dersom samlet
bruttoareal for en gruppe av hytter er maksimalt 75 m2. Avstanden mellom hver slik gruppe må være minimum
8,0 meter hvis gruppene ikke er skilt med branncellebegrensende bygningsdeler. Tilsvarende må det være
avstand 8,0 meter eller branncellebegrensende bygningsdeler mot andre byggverk.»
Porsgrunn brannvesen:
Små campinghytter: Her virker det som verdien er satt opp mot person. 4 hytter på 18,75m2 kan stå med mindre
avtsand enn 8 meter, mens gruppa på disse 4 hyttene må stå 8 meter i fra. Et kompenserende tiltak hadde kansje
vært at denne gruppa hadde at sammenkoplede røykvarslere slik at personsikkerheten hadde vært i varetatt?
Slokkemidler: Her mener jeg at kravet er 6 kg når campingvognene fungerer som campingenhet (RK4) og står
stasjonært på campingplassen. Kjøretøyforskriften kommer til anvendelse under kjøring samt ved
korttidsparkering på campingplass.
Bamble brannvesen og Kragerø brannvesen:
En ting som vi synes er litt uklart er at det i høringen står følgende:
Campingenheter må også ha håndslokkeapparat eller egnet brannslange, jf. preakseptert ytelse nr. 2
til TEK17 § 11-16 annet ledd.
Og i preakseptert ytelse nr. 2 står det:
Byggverk i risikoklasse 1, 2 og 4 må ha enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange som rekker inn i alle
rom.
I pkt. 3 til annet ledd står det at håndslukkeren skal være 6 kg.
Skal pkt. 3 også gjelde for campingenhetene??????
Her er det vel da tenkt at campingvognen eller bobilen skal defineres som fritidsbolig (dvs RK 4), men det er bare
det at for campingvogn og bobil er det kjøretøyforskriftene som gjelder og det igjen betyr at der er kravet satt ned

fra tidligere 6 kg til 2 kg (gjeldene fra 1. aug. 2010)
Bamble brannvesen og Kragerø brannvesens tolking av dette er at det kun kan kreves 2 kg apparat, men synes
dette er så pass «ullent at vi ønsker å si noe om det i svaret på høringen.
Dette ble kommentarer på flere ting og kanskje noen som er litt på siden av hva dere ber om
kommentarer på, men vi valgte og ta dem med.
Generelt er alle brannvesenene i Telemark enige om at de nye forslagene til endringer i
avstandskravene er enklere å forholde seg til både for oss som tilsynsmyndighet og for
campingplassdrivere.
Vi er også enige om at vi vil lage et skriv med en frist for campingplassene i Telemark til å organisere
campingenhetene etter de nye avstandskravene når disse blir effektuert da vi innser at dette trenger
de en viss tid til.

