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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
Til Direktoratet for Byggkvalitet
Se vedlagte brev vederørende kommentarer til høringsnotat til TEK17, brannkapitlet vedr avstandskrav mellom
campingenheter.
Vi presiserer i vårt brev at det bør defineres overgangsordninger. mm.
Forøvrig mener vi at det også bør fokuseres på Elektriske installasjoner i spikerbuene, da det der forekommer
endel selvmontasje som kan være kilde til branntilløp. Riktignok reguleres nok dette i egen forskrift, men det bør
absolutt være et tema for senere drøftinger.
Med vennlig Hilsen
Haglebu Turistheim
Amund Frøyse
Vedlegg
Se vedlegg
Høringsforslag TEK 17 Kap 11-7. Svar fra Haglebu Turistheim.pdf
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Uttalelse til høringsnotat - Brannsikkerhet og avstandskrav på
campingplasser, endringer i TEK 17 § 11.
Haglebu Turistheim:
Som eier og drivere av Campingplassen Haglebu Turistheim i Sigdal kommune, ønsker vi å komme
med kommentarer til høringsnotatet i forbindelse med Endringer i brannkapitlet i TEK 17.
Campingplassen er en helårsplass på Eggedalsfjellet med 67 fastliggere. Samtlige campingenheter
består av vogn med tilliggende spikerbuer. Enhetene er innbyrdes plassert med avstander på
minimum 3,0 meter, i henhold til hittil preaksetert løsning.
Av sikkerhetsmessige grunner har vi forståelse for innføring av et tydligere krav i byggteknisk
forskrift. Dette også for å tydeliggjøre definisjoner.
For en godt etablert plass som vår, hvor avstandskravene har vært praktisert i henhold til den
preaksepterte løsningen på 3,0 meter, vil selvfølgelig en forskriftsendring som foreslått, og
praktisering av denne, medføre en del praktiske utfordringer. På både kort, og lengre sikt.
Det beste, slik vi ser det kan være å gjennomføre endringene ved nyetablering av campingplasser.
For allerede etablerte plasser som vår, vil det dersom den preaksepterte løsningen bortfaller – noe
som ikke går klart fram i høringsnotatet – resultere i betydelig omrokkering av etablerte enheter.
Overgangsperiode:
•

•

Gjennomføringen av dette må kunne avstedkomme overgangsperioder ved at
forskriftsendringen trer i kraft ved eierskifte av etablerte enheter innen den enkelte
campingplass, og når nye campingenheter etableres på plassen.
Alternativt vil det måtte være behov for en overgangsperiode på 2 år. Jfr regel om
midlertidighet.
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