HØRINGSSVAR
Undertegnedebedrifterønskerå komme medfølgendekommentarertil f orslaget til endringeri
byggtekniskforskrift § 11-6 om brannsikkerhetog avstandskravpå campingplasser
.

Høringsnotatetspkt. 4.1 - Campingenhet
en
Vi er positive til at en campingenhetnå blir definert.Det er klargjørendefor campingbedrifter,
gjester og myndigheter.

I dennesammenh
engenønskervi ogsåå sette fokus påhøringsnotatet
spkt.2.Dersiesdetat«Denne
høringentar siktepå å løseproblemstillinger
knyttettil farenfor brannspredning
på campingplasser
regulerttil campingformål.»
Vi er nåinnei entid dabegrepet
«campingplass»
fort kanbli enlitt snever
definisjon.
Encampingplass
kani 2019i realiteten
væreen«stellplass»,
«bobilparkering»,
rasteplass
mm.

I dettehøringsnotatet
er detcampingbransjens
rammebetingelser
somer tema.Deterav størsteviktighet
at det ikke oppstår«hull»i lovverket,og at lovverkettar høydefor at reglementet
ikke skal virke
konkurransevridende.
Ikkeminstervel gjestenes
sikkerhet
like viktiguavhengig
avhvordecamper?

Vegvesenet
byggerrasteplasser
som er veldigflotte og innbyrtil overnatting.
Spørsmålet
er da om
Vegvesenet
kangjøresansvarligfor brannsikkerheten
på disseplassene
når de «leggertil rette»for å
campeder?Hvilketregelverk
sorterer
eks.enbobilpar
keringunder?Vil encampingplass
somomregulerer
deleravsittområdetil eks.«bobilparkering
» ellerparkeringsplass
, medetthaetområdeutenetregelverk?
Et eksempel:
Bildetunderservi atDyrepar
ken,somenstorkommersiell
aktør,harenparkeringsplass
for
bobiler. Detteerenplasshvorcampingbilene
stårom nettene
oghvoreiernesoveri bilen.Denneplassen
ersomparkeringsplasser
for øvrig, ogharingenform for slukkemidler
ellerbranninstruks.

Vi menerdet er av størsteviktighet å definerebegrepetcampingplass litt mer utvidende,på
sammemåtesom begrepetcampingenhetnå har blitt definert.

Bilde er tatt i rundkjøringenutenfor Dyreparken, ved påkjøringsrampen
til E18.

Arealkravet
Vi støtterforslagettil konsensusgruppen,medmaksstørrelsepå 75m2for boenheten.
Subsidiert:Begrensningeni arealgjelder kun brennbartmateriale/terrasse
r over 50 cm høyde
dersomdennetasmed i arealberegningfor campingenheten
.

Høydekravet
Høydekrave
t virker noe lavt. Det finnes campingenheterav flere fabrikater som overstiger
dennehøyden,bl.a. lavvo, campingbilerog villavogner. Det er viktig at vi nå får et regelverk
som har en definisjon av campingenhetene
og campingenhetenes
høyde,som ikke medførerat
flere typer campingutstyrikke får adgang til campingplassene.
Campingplassenlater til å bli
sittendemedet urimelig stort ansvardersom en gjesthar sattopp sin 3,6 meterhøyelavvo med
en avstand på 4 metertil naboteltet.Vi stiller ossimidlertid fullt og helt bak kravet om at en
campingenhetskal ha kun en etasje.

Eksempler på leverandørerav campingenhetersom ligger innenfor definisjonen gitt i
høringsteksten,
men som overstigerhøydebegrensningen
på 3,5 meter.
a) Zirkon 15 bp – en relativt liten lavvo, høyde3,6 meter
b) ConcordeCenturion– en stor bobil, høyde3,85 meter
c) himmelblaaferiehusStoreBjørnDesign– villavogn, høyde3,78 meter
d) Kabe Imperial Tower – campingvogn
, høyde 4,48 meter. Denne er imidlertid veldig
sjelden.
A lle med unntakav pkt. d) har kun en etasje.I tillegg til punktenenevnt over har vi ogsåen
gruppegjestersom har bobiler laget av busskarosseri, og som ofte har en høydepå over 3,5
meter.
Vi er som nevnt over veldig enige i at boenheter med 2 etasjerikke skal være en del av
definisjonenpå campingenhet
, og anserdette som helt uproblematiskfor campingbedriftene
.
Rett og slett f ordi antalleter sterkt begrensetpr. i dag, og det er heller ikke en ønsket utvikling
settfra vårt ståsted
.

Avstandskrav
Avstandskravpå 4 meterer uproblematiskpå nye områdersom skal opparbeidesi fremtiden.
På eksisterendeområderder campingplassens
infrastrukturer tilpasset3 meterog byggetopp
etterdette, bør det fortsattværegodkjentmed 3 meters avstand.

Tilbakevirkendekraft
Dersomkravet om 4-metersavstandskal gjøresgjeldendef or eksisterendecampingområder,
vil detteværekatastrofaltfor mangecampingbedrifter. En økningi avstandskravet
på 1 meter,
vil medføreat veier, vann, strømog avløp, mao.hele infrastrukturen, må rives og byggesopp
på nytt. Det sier segselv at dettevil væresværtressurskrevende
.

Campingplassene
har pr. i daginfrastruktursomer byggetmedutgangspunkt3-metersgrensen.
En endringav infrastrukturenmedbakgrunni enny 4-metersgrense, vil medførestore,om ikke
uoverkommeligeøkonomiskekonsekvenser
for mangebedrifter. Poengeter at dettekosterstore
penger.Vi har settLarvik Campingplassforening
sineillustrasjoner,og synesdissegir et veldig

godt bilde av problemet.De viser godt hvor problematiskeog ressurskrevende
det vil væreå
øke avstandenfra 3 til 4 meterpå eksisterendeområder.

Ikrafttreden
Under forutsetningav at tidligere regelverkfortsatt kan gjelde for eksisterendeanlegg,er en
ikrafttreden1.7.2019uproblematisk.

Moysand, Grimstad
3. Mai 2019
Rolf KennethLønnberg,RognstrandaCamping,Bamble
Bjørn Vidar Langeland,KjønnøyaCamping,Bamble
Morten Kornrud, LovisenbergFamiliecamping,Kragerø
Maria Bø Kaasa,BeverøyaHytteutleieog Camping,Bø
M ads Henrik Sandnes,SørlandetFeriesenter,Risør
Karen Lerpold, Risør ResortMoen Camping,Risør
Ole JohanStensvand,styrelederCampingSørlandet
JørundHelledal,Bie Apartmentog Feriesenter,Grimstad
RagnvaldStensvand,MoysandFamiliecamping,Grimstad
Turid Helle, Bufjord Camping,Grimstad
Tor BorgarKvås, Skottevik Feriesenter,Lillesand
EspenSjølund,TingsakerFamiliecamping,Lillesand
Trond Bjorvand,KristiansandFeriesenter,Kristiansand
Erik Moen, HamreFamiliecamping,Kristiansand
JørnSalvesen,OddenCamping,Evje
Olav Neset,NesetCamping,Bygland
ThomasRepstad,Bortelid Camping,Åseral
Arvid Ubostad,RosfjordCamping,Lyngdal
JannickeTolfsen,CampLyngdal, Lyngdal
ThomasKnutsen,Lyngdal Bibelcamp,Lyngdal
Axel Jacobsen,EgenesCamping,Flekkefjord

