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Forslag til endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og
avstandskrav på campingplasser
HØRINGSINNSPILL VEDRØRENDE:
FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT § 11-6 OM BRANNSIKKERHET OG
AVSTANDSKRAV PÅ CAMPINGPLASSER
Forbes & Hokholt Arkitekter AS har i samarbeid med Stavernsfestivalen AS utarbeidet et innspill til forslag av
endring i byggteknisk forskrift § 11-6 ledd 7 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser regulert til
campingformål.
Innledning:
Vi vil med utgangspunkt i vedlegg og dokumenter som er vedlagt i denne sak i større grad ikke kommentere eller
motsi oss de innspill som er forelagt sett i en setting der permanent campingplass har dette som formål. Vår
saksbakgrunn, kommentarer til forslaget og konklusjon baserer seg på en mangel av å ivareta interessene rundt
midlertidighet og ikke permanente arrangementer. Med dette mener vi campingplasser som benyttes i
forbindelse med store arrangementer som ikke er av permanent karakter, men innenfor korte tidsrom. Hvor
området ikke er permanent regulert til formål campingplass.
I høringsforslaget differensieres det mellom permanent og midlertidig under 1.3. Avgrensing til forslaget, Kravene i
TEK17 gjelder for øvrig ikke fullt ut for campingenheter som kun står plassert midlertidig, dvs. inntil 2 år, jf. TEK17
§ 1-2 fjerde og femte ledd. Et 2 år perspektiv bør etter vår mening vurderes som ikke permanent, men over en
kortere periode. Basert på dette savner vi en holdning rundt midlertidighet sett i ett tidsrom som et normalt
arrangement vil vare. Slike arrangementer kan blant annet være idrettsarrangementer, speidercamp og festivaler
m.m. Hvor et større antall lokale og tilreisende deltakende samles over flere døgn med samme hensikt og formål.
Sakens Bakgrunn:
Påvirkningen av høringsforslaget sett fra vår side. Stavernfestivalen AS og vi som engasjert i å ivareta festivalens
interesser opplever at høringsforslaget legger uønskede begrensninger. Særlig i forhold til areal og gjennomføring.
De naturgitte begrensninger vil begrense mulighetene av å avholde et større arrangement. Stavernsfestivalen
arrangerer, drifter og utvikler sosiale arrangementer og høringsforslaget vil belaste og begrense tilbudet som kan
tilbys. Stavernsfestivalen er en musikk og kulturfestival rettet mot et bredt spekter av deltakere, hvor også familier,
nær- og fjernmiljø er i fokus. Til tross for en stadig voksende popularitet så gir de naturgitte forhold en begrensning
arealmessig i tilbudet til deltakere som ønsker å benytte campen.
Fra den spede start i Skråvika i 2001 med 175 besøkende, er forventet antall deltakere på årets festival estimert til
60.000 + over en tre-dagers festival, med «skuldre» på begge sider av selve festivalen hvor campen er operativ
med estimert 6500 + campere. I 2019 er Stavernsfestivalen den største musikkfestival og camping aktivitet i
Skandinavia.
Kommentarer til forslaget:
Håndtering og sikring av brann er essensielt for å skape trygge rammer. Vi støtter et konkret og enkelt lovforslag å
forholde oss til, men ser begrensninger ved det valg av å ikke skille mellom permanent og ikke permanent og
definisjoner rundt dette.
TEK17 §11-6 tar kun hensynet for godkjente permanente campingplasser, ikke sikkerhet ved store
tidsbegrensede arrangementer. Permanente campingplasser hvor hver enkelt enhet utgjør en brannrisiko
gjennom grill, gass, åpen flamme m.m. i motsetning til et midlertidig campingområde hvor disse funksjoner er
samlet og under sterkt oppsyn. Plasseringen av disse samlings og «produksjonspunkt» tilrettelegges for både
adkomst, naturgitte forhold og oppsyn/brannsikring. Hensikten bak høringsendringen er sikring av den besøkende
camper, særlig gjennom natten. Ett midlertidig campingområde etter samråd med veilederen deles aktivitetene
søvn og sosiale aktiviteter som matlagning, hvor det er naturlig å bruke grill/gass og varme. Dette er bakgrunnen

for at dette kan og bør differensieres.
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - Veileder for sikkerhet ved store arrangementer, juli 2017
henviser under 10.2.2. Brannsikkerhet på campingplassen at Midlertidige campingplasser bør, i likhet med faste
campingplasser følge regler om sikkerhetsavstander mellom telt og grupper av telt for å hindre brannspredning.
Avstanden mellom teltene/boenhetene bør være minst tre meter. Plassen skal deles opp i områder som ikke er
større en 1200m2. Mellom områdene skal det være åpne felt, såkalte branngater, med bredde på minst 8 meter.
Det er nærliggende å tro at veilederen vil «automatisk» ajourføres dersom høringsforslaget får gjennomslag. Som
begrunnet over, vil ikke ajourført paragraf ivareta de respektives interesser da permanente regulerte
campingplasser har en helt annen bruk og risikoklasse enn midlertidig campingområder.
For ordens skyld; Stavernsfestivalen AS følger alle de tiltak som er anbefalt fra veilederen, med mer. Endringen vil
som redegjort for, påvirke og redusere dekningsgraden for campen med 30% ved gjennomslag på dagens
allokerte og godkjente areal. Naturligvis begrenser dette tilbudet for camp betydelig.
Konklusjon:
Høringsforslaget tar ikke tilstrekkelig høyde for større arrangementer over kortere perioder som beskrevet over.
Det må differensieres mellom campingplass og camping område. Hvor en campingplass er omsøkt og godkjent
som permanent, mens campingområde er midlertidig tidsbegrenset varighet. Disse skilles også i en vesentlig
grad hva gjelder brannsikkerhet hvor elementer som representerer brannfare i et campingområde er samlet i dertil
dedikerte og skjermede områder med trygg avstand fra sovetelt.
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