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Høringssvar til Forslag til endringer i byggteknisk
forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav
på campingplasser
Forslag til endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og
avstandskrav på campingplasser
Vi er eiere av en campingplass fra årskifte 89-90 tallet som har mange faste kunder som har ligget her i hele
perioden campingplassen har vært i drift. Alle plassene hos oss er helårsplasser. 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
flere som eldre som ikke vil ta jobben med å flytte, men heller slutte med camping. Det vil igjen påvirke
omsetningen på kafeteria, skiheis, butikk som finnes på Haglebu.
Hvis vi skal imøtekomme dette kravet må all infrastruktur gjøres om og det vil si at alle strøminnstallasjoner samt
gatelys og vannposter må legges om og gjøres på nytt. Altså igjen voldsomme utgifter som ikke en campingplass
kan ta.
Fokuset er litt feil når avstanden er problemet ved event Brann. Brann oppstår i strøm-innstallasjoner eller ved
bruk av gass. Dette er det ikke pr. dags dato noe krav til at det skal være godkjente innstallasjoner på. Noe som er
meget merkelig da disse kravene gjelder på alt annet av bolig.
Store deler av innstallasjoner i spikerbu osv er utført av vogneier selv, og det er ikke noe kontroll rundt dette.
Fokuset bør heller være på selve el-installasjon og gass. Det er her alt starter.
Vi mener det i tillegg til strøm og gass, bør tas tak i regler rundt treplattinger som henger sammen med naboen
rundt om kring. DET er en større risiko for brann enn 1 meter ekstra bredde som dere forslår.
Blir dete kravet godkjent så håper vi at dette er noe som kan utføres over flere år. Vi som plasseier vil selvfølgerlig
etterkomme kravet på 4 metersregel på nye plasser og på de plassene som det blir fraflytting fra. MEN de gamle
plassene vil dette medføre store økonomiske konsekvenser og iverstefall nedleggelse av campingplassen hvis vi
må gjennomføre dette kravet i år og hvis det gjelder med tilbakevirkende kraft.
Hvis Norge er opptatt av reiselivet i og bevare arbeidsplasser i distriktet, så bør det være litt mer gjennomtenkt før
man gjennomfører dette. For mange plasseiere kan det rett og slett føre til nedleggelse av plasser og det er ingen
tjent med.

