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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggteknisk forskrift TEK17 om
brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser
Halden kommune støtter Dibk sitt forslag om utvidelse av TEK17 § 11-6 om tiltak mot
brannspredning mellom byggverk.
Bakgrunn for forslaget:
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har sendt på høring et forslag om endringer i byggteknisk
forskrift (TEK) 17 § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk. Tilbakemeldinger fra
aktører i campingnæringen, tilsynsmyndigheter og kommuner m.fl. viser at det er behov for
enklere og tydeligere regelverk for brannsikkerhet på campingplasser. Det oppleves som uklart
hvilke avstandskrav som gjelder, og regelverket blir praktisert forskjellig i kommunene.
Begrepet campingenhet har også blitt tolket ulikt. Det gjør det krevende for både bygningsmyndighetene og det kommunale branntilsynet å sikre ensartet praktisering av regelverket.
Ulik fortolking gir varierende sikkerhetsnivå på norske campingplasser. Utviklingen mot mer
permanente byggverk på campingplasser forsterker behovet for klare avstandsregler. Tydelige
avstandsregler og begreper som i større grad tilrettelegger for likebehandling, vil også gi bedre
forutsetninger for campingnæringen.
Halden kommunes vurderinger av forslaget til endringer:
Halden kommune v/ Brannvesenet og Byggesak kjenner seg igjen i de utfordringer som ligger til
grunn for endringsforslaget. Erfaringene viser at det er behov for et tydeligere regelverk omkring
avstandsregler. Utformingen av campingenhetene med blant annet mer bruk av treverk i
plattinger, spikertelt mv. har endret seg en hel del de siste årene. Faren for spredning av brann er
stor når avstanden mellom enhetene blir liten. Vi har også fått tilbakemeldinger fra
campingplasseiere om at de synes det er krevende å stille krav overfor de som bruker
campingplassen mht. avstand mellom enhetene. Et tydelig regelverk er derfor også en fordel for
eiere/drivere av campingplasser, og det vil forenkle gjennomføring av branntilsyn.
Et krav om minimum 4,0 meter mellom campingenheter vil bidra til å begrense og forsinke
brannspredningen. På campingplasser er det mye lett brennbart materiale (plast, treverk, gass
mm.), og det er hyppig bruk av åpen ild ved grilling o.l. på campingplassene.
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Når det gjelder forslaget om å lempe på gjeldende avstandskrav i TEK17 § 11-6 om 8,0 meter
mellom lave byggverk, mener vi at det er foretatt en hensiktsmessig vurdering og avveining i
forhold til både de praktiske, brannfaglige og økonomiske konsekvensene av forslaget.
Kommunen mener også at det er en fordel å definere begrepet «campingenhet» tydelig i
forskriften, slik at dette ikke blir gjenstand for ulike fortolkninger.
Halden kommune støtter med bakgrunn i dette direktoratets forslag til endringer i TEK 17 § 11-6
angående tiltak mot brannspredning mellom byggverk. Vi mener dette bidrar til bedre
forutsigbarhet og enklere praktisering av lovverket.
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