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Vi er eier av en campingplass fra tidlig 60 tallet som har mange faste kunder som ligger her på helårscamping.
Skal vi gjennomføre det nye forslaget vil dette medføre store økonomiske tap og tapte arbeidsplasser da det vil bli
flere som må dra herfra og det igjen vil gi innvirkninger på omsetningen til campingplassen, skisenteret, kafeterian
og butikken her på stedet.
Hvis vi skal imøtekomme dette kravet må all infrastuktur gjøres om og det vil si at alle strøm-installasjoner samt
gatelys og vannposter må legges om og gjøres på nytt. Altså kjempestore utgifter.
Vi mener at fokuset på avstand er en feiltolkning av problemene med evt brann. Brann oppstår i strøminstallasjoner eller ved gassbruk. Dette er det ikke pr dags dato noen krav om at skal være godkjent installatør på.
Noe som er meget merkelig da disse kreavene gjelder på alt annet av bolig og blir kontrollert.
90 % av alle el-installasjoner i en spikerbu er utført av menigmann (vogneier selv). Vi mener at fokuset heller bør
være på el-installasjon og gass - da det er her alt starter.
Vi mener det itillegg til strøm og gass bør tas tak i alle treplattengene som henger sammen med naboen som er
rundt omkring. Dette er en større risiko for brann enn 1 meter ekstra slik dere foreslår.
Blir dette kravet godkjent så håper vi at dette er noe som kan utføres over noen år. Vi som plasseiere vil
selvfølgelig imøtekomme kravet på 4 metersregel på nye plasser og på de plassene som det evt blir fraflytting fra.
Men på de gamle plassene vil dette medføre store økonomiske konsekvenser og iverstefall nedleggelse av
campingplassen hvis vi må gjennomføre dette kravet i år hvis det gjelder med tilbakevirkende kraft.
Det virker veldig lite gjennomtenkt å ha en stor omgjøring med så store følger for både oss og brukerne som blir
jagd bort på så kort tid. Trodde Norge var opptatt av reiseliv.

