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Høringsuttalelsetil høringsnotat15.03.2019endringer i TEK17 § 11-6, saksnr.18/5790
Det visestil høringsbrevmed ref.: 18/5790 og oversendermed dette Larvikkommunesinnspill.
Innspilletbyggerpå gjeldendepolitikk og vedtatt Kommunedelplanfor Camping2015-2027,da vår
anmodningom utsettelseav høringsfristfor å få sakenbehandletpolitisk ikke kunneinnfris grunnet
statensplanlagteframdrift for iverksettingav endringen.

Larviker Norgesstørstecampingkommunemed ca. 25 campingplasserav ulik art.
Campingnæringen
er en viktig næringfor kommunen,og kommunenutarbeidet og vedtok i
2015 «Kommunedelplanfor Camping2015-2027»i nært samarbeidmed Larvik
campingplassforening.
Formåletmed Kommunedelplanenvar å utarbeideen plan som skalbidra til utvikling av
campingnæringeni Larvik.Planenskalgi forutsigbarhetfor campingnæringen,kommunens
innbyggereog besøkende,campingplassbrukerne,
samt kommunaleog regionale
myndigheter.
Det skalutarbeidesnye detaljerte reguleringsplanerfor campingplassene
som er avsatt i
Kommunedelplanfor camping2015-2027(KDPCamping)innen 5 år.
Med føringer fra Kommunedelplaneninnebærerdette en soneinndeling(A-, B- og/eller Cområder)på campingplassene,
avsettingav lekearealmm.
Ved innføringav en soneinndelingfor de ulike enhetene,har kommunenforsøkt å løse
utfordringen med å få tilstrekkelig med korttids-/gjesteplasser(min. 5 % A-områder)og
begrensede mer permanente«Villavognene»(maks.30 % C-områder).I tillegg er bruk av
spikertelt ikke tillatt, da de etter kommunenssyn vil utfordre mobiliteten og
midlertidigheten.
Høringsforslaget
I høringsforslagetleggesdet frem et forslagom å innføre nytt krav om avstandpå 4 m
mellom campingenheterpå campingplasser.Avstandskravetforutsetter at arealetpå
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campingenhetenikke overstiger75 m2, og at campingenhetenikke på noe punkt er høyere
enn 3,5 m.
I høringsforslagetfremkommerdet ogsåen tydeliggjøringav begrepet”campingenhet”der
ogsåspikertelt og alle typer terrasserer omfattet, ogsåterrassepå bakken(platting). I
høringsforslageter dette vurdert som en forenklingda det ikke vil værebehov for ulike
tolkninger.
Reglenetar ikke høydefor om innretningeneer midlertidigeeller permanente.Unntakfor
søknadspliktgjelderkun for campingvognmed uisolert fortelt på campingplass.Det
innebærerat oppføringav prefabrikkerteelementbyggsom fortelt og lignendefremdelesvil
væresøknadspliktig.
Bemerkninger
Larvikkommuneer positiv til et mer presistregelverkfor brannsikkerhetpå campingplass
er.
Entydeliggjøringav hva som inngåri campingenhetenvil kunnemedføreen mer enhetlig
praktiseringav regelverket,slik at man unngårulik praksisi de forskjelligekommunene.
Etter dagensregelverkforeliggerdet mangeulike tolkningermed tanke på hva som kan
plasseresi 3 metersonenmellom campingenhetene.Disseulike tolkningeneav hva som kan
tillates plasserti 3 metersonenvil kunnemedføreusakligforskjellsbehandlingnår
kommuneneforetar branntilsynog byggeplasstilsyn
på campingplassene.
Det at alle typer terrasserog plattinger uavhengigav høydeover bakkenskalinngåi
campingenhetenog totalarealet på 75 m2, er en stor forbedringi forhold til dagenskrav som
sier at «brennbarekonstruksjonersom har høydemer enn 0,5 m over terreng medregnes
som del av campingenheten»
.
Ved tilsyn har brannvesenetpå enkelte plasserobservertat treplattinger under 0,5 m har
dekket hele området, også3 metersonenmellom campingenheter.Dette har ogsånoe med
at forskriften sier at «bil som ikke er beregnetfor overnattingkan plasseresi mellomrommet
mellom campingenhetene»
. Ved at ordlyden«kan»benyttes,åpnesdet opp for kreative
løsningerog mangeulike tolkninger.
Når og hvor endringeni regelverketkommertil anvendelsemå presiseresi veiledningen,for
eksempelfor nye campingplasserog ved totalrenovering/utvidelseav etablerte
campingplasserog eventuelt ved utskifting innenfor en campingenhet
For å unngåat en campingplassbare skalbeståav ”villavogner”, anbefalerLarvikkommunei
tråd med Kommunedelplanfor camping2015-2027at de bør de plasseresi egnesonermed
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en maksgrensefor hvor stor andel av campingplassen
som kan avsettestil disse,eksempelvis
maks30 %.Larvikkommunehar jobbet med dette i Kommunedelplanfor Camping2015 2027,og som ogsåer akseptertav campingplassforeningen
i Larvik.
Larvikkommuneanbefalerjf. Kommunedelplanfor camping, at det ikke åpnesfor spikertelt,
da det ikke er i overensstemmelsemed intensjoneni arealformålcampinghvor enhetene
skalværeflyttbare og demonterbare.
Størrelserpå campingparsellerog branngatermellom dem bør etter det vi har erfaring med
avklaressamtidigmed øvrigeendringer,og da synesden planlagtetiden fram til ikrafttreden
av forskriftsendringenknapp.
Rettsvirkning
Enhverendringav et regelverkvil kun ha rettsvirkningfor fremtidige tiltak. Somdet også
fremkommerav departementetsmeldingtil Indremisjonsforbundetvil ikke
regelverksendringenomfatte campingenhetersom alleredeer lovlig plassertpå
campingplass
er når endringentrer i kraft.
Sliker ogsåpraktiseringennår eksempelvisnye forskrifter trer i kraft. Da TEK17 ikrafttrådte
1.7.2017medførte ikke ikrafttredelsenat alle tiltak var omfattet av det nye regelverket,
såfremt tiltaket var lovlig etablert. Alle ulovligetiltak, altsåtiltak som er oppført i strid med
søknadsplikten,ble imidlertid ”rammet” av endringenog medførte såledesat kravenetil
tekniskeløsningerfremkom av TEK17, og ikke regelverketpå tidspunktet da tiltaket ble
oppført. Det er ogsåslik kommunenepraktisererdet når det førestilsyn og ulovligheter
følgesopp. Tiltaket skalbehandlesetter det regelverketsom er gjeldendeda ulovligheten
ble avdekket,og ikke regelverketsom var gjeldendepå det tidspunktet da tiltaket ble ulovlig
oppført.
Dersomen slik forståelseeller praktiseringav ulovlighetsoppfølgingikke skalleggestil grunn
for tiltak som er ulovlig oppført på regulert campingplass,vil dette kunnemedføreusaklig
forskjellsbehandling.Det må da presisereshvordanog etter hvilket regelverkkommunen
skalføre tilsyn med på campingplassene.
Regelverketmå sesi sammenheng,og mest tydelig
vil dette værenår det blir tale om ulovlighetsoppfølging.
Larvikkommuneanserat en campingvognsom er lovlig plassertpå en campingplassikke kan
krevesflyttet som følge av nye avstandskrav.Dersomen vognskiftesut, vil imidlertid de nye
avstandsreglenemåtte gjelde,da en ny vogn er et nytt tiltak, jf. § 20-1 bokstavj), selvom
det er unntatt søknadsbehandling,
jf. SAK10 § 4-2. Bestemmelsergitt i eller i medholdav
plan- og bygningslovengjelder vi likevel gjeldesålangt de passeretter pbl. § 30-5.
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Encampingplasser i segselvikke søknadspliktigslik det fremkommerav
Sivilombudsmannens
uttalelsei sak2006/75,og derunderhar heller ikke vognenes
plasseringblitt gjenstandfor behandlingeller godkjenning.Plasseringentil en tidligere vogn,
har etter Larvikkommunessyn derfor ingenjuridisk konsekvensfor ny vogn.
Selvom en ny vogn på eksisterendecampingplasser unntatt fra søknadsplikt,må denne
forholde segtil de nye regleneom avstandslik de fremkommeri høringsnotatet.Dette vil
kunne medføreutfordringer for campingplassens
infrastruktur, og Larvikkommune
anbefalerat dennekonsekvensentydeliggjøresi veiledereo.l. for å unngåmisforståelseri
campingnæringen.
Hvasom menesmed ”lovlig plassert”hengersammenmed søknadspliktenog vil med fordel
måtte presiseresi veiledningsteksten.Det er derfor viktig at søknadspliktenog hva som
unntasfra dennebeskrivestydelig i veiledningentil bestemmelsen.
Dersomendringenkun vil væregjeldendefor fremtidige tiltak, vil kommunenenår det skal
førestilsyn, måtte forholde segtil to forskjellige regelverk.Mangeav campingplassene
er
alleredeetablerte og man vil fortsatt slite med mangeav de sammeproblemstillingenesom
det nye forskriftskravet har som mål å løse,blant annet ulik tolkning av begrepet
campingenhet,ulik praktiseringav avstandsregleneog kravenei de ulike kommunene.
Dette kan bidra til at de ulike campingplassene
føler segforskjellsbehandletved at
regelverketikke vil bli praktisert likt i hele landet på alleredeetablerte campingplasser.
Enslik praktiseringav regelverket vil ogsåværeutfordrende for de ulike
tilsynsmyndighetenes
oppfølgingav etablerte campingplassernår for eksempeleksisterende
campingenheterønskerå endre plasseringen,eller når eldre enheter på etablerte
campingplasserblir erstattet av nye.
Dersom nye avstandsbestemmelser
ikke skalgjelde ved utskifting av eksisterendevogner
eller nye levegger,fortelt m.m. på eksisterende,avsattecampingplasser,
må dette
fremkommetydelig i forskriften.
Begrepet”Campingenhet”
Ensamlebetegnelseslik som ”campingenhet”er ment å være,vil i de fleste tilfeller være
positivt for å tydeliggjørehva som inngår i en campingenhet.Spikerteltbør ikke omfattes av
begrepet”campingenhet”da dette ikke er et midlertidig tiltak slik en campingvogner, jf. pbl.
§ 20-1 bokstavj, og 30-5. Etter vår erfaring jf. Kommunedelplanfor camping2015-2027,bør
ikke spikertelt inngåi «campingenhet»
-betegnelsen,.
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Ulempenmed et slikt samlebegreper mulige misforståelseav hva som omfattes av
saksbehandlingsreglene
i SAK10 § 4-2 første ledd bokstavc, og hva som eventuelt vil være
søknadspliktigetiltak etter de vanligesaksbehandlingsreglene.
Ved at villavogneromfattes av begrepet”campingenhet”kan det fremståsom at man nå
åpner opp for utplasseringerav villavognerpå campingplasserpå lik linje med
campingvogner,og Larvikkommuneer usikrepå om dette er tilsiktet. Blant annet er det
spørsmålom hvilkenkonsekvensdette får for formålet ”turist og fritidsformål, camping”der
man i dag ikke kan etablereen større andel med private fritidsboliger,jf. ”veileder til
kommuneplanensarealdel”.
Slikregelverketer i dag er det viktig å defineretydelig hva som menesmed ”villavogn” og
hvordande skalbehandles.I dag defineres”villavogn” som en mellomtingmellom
campingvogn og hytte. Departementethar uttalt (KMD17/5351-2 ) at en villavognomfattes
av begrepet”bygning” i plan- og bygningsloven,og visertil forvaltningspraksisog
Høyesterettsdommersom avklarerbegrepetnærmere.
Viderefremkommerdet av uttalelsenat villavognerikke omfattes av unntaket for plassering
i SAK10 § 4-2, men må omsøkesdersomden skalplasseresi en tidsperiodepå over 2
måneder.Dersomplasseringener inntil 2 år må det søkesetter pbl. § 20-3. Skalvillavognen
stå plassertover 2 år, er det søknadspliktigetter pbl. § 20-2 med krav om bruk av ansvarlig
foretak. Utgangspunkteter da at alle materielle krav som følger av lov og forskrift skal
oppfylles.
Larvikkommunenvil påpekeat andrekrav i tekniskforskrift vil rammemangeav
«villavognene»som i dag er på markedet,slik som krav til konstruksjonssikkerhet.
Dersomvillavognerskalomsøkesetter dagensregelverktil hytter, vil ikke alle typer
villavognertilfredsstille dagenskrav og med det kunnebli vurdert som ulovlige. En
begrensningi bruk av villavognerer etter Larvikkommunessynspunkten god løsning.
Larvikkommuneanbefaleren klar definisjonfor begrepet”villavogn”. I tillegg anbefaleså
avsetteegnesonerfor plasseringav villavogneri gjeldendearealplanog at det kun er der
villavognerkan føresopp på campingplass.Pådennemåten vil man kunneregulere
plasseringerav villavogneretter egneregler og ikke etter de sammesom vil gjøre seg
gjeldendefor campingvogner.Dette er ogsåhensiktsmessigda dette er to forskjelligetiltak.
I veiledningenbør det ogsåfremkommenoe om bruk av vegetasjonmellom
campingenhetene.For øvrigvil en tydeliggjøringav hva som inngåri en campingenhetgjøre
det enklerefor kommunenenår det skalføresbranntilsyneller byggeplasstilsynda
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regelverketer enklereå forstå og heller ikke vil kunnepraktiseresulikt i de forskjellige
kommunene.
Arealgrensen
Forslagetom at en campingenhetikke kan overstige75 m2, inkl. terrasserog lignendehar et
for stort tolkningsromog kan etter det kommunenerfarer medføremangekreative
løsningerfor å omgåreglene.Dette medføreri realiteten at en vil kunne få en bebyggelseav
flere villavognerpå 75 m2 like ved sjøen.Selvecampingvognenbør ha en maksstørrelsepå
45 m2 for å unngåat de blir for store. Det totale arealet på campingenhetenkan imidlertid
værestørre (inkl. terrasser,plattinger, leveggerosv).
Ordlydeni forslagettil nytt syvendeledd åpner for at det kan byggespå en slik måte at
campingvognenmed fortelt i sin helhet kan ha et areal på 75 m2. Dette vil ikke harmonere
med arealgrenseni TEK17 § 14-5 annet ledd om energibrukfor fritidsboligersom er på 70
m2.
Larvikkommuneanbefalerat det settesbegrensningerpå hvor stor campingvogneneller
villavognenkan være,eksempelvismaks45 m2 BYAjf. Kommunedelplanfor camping,og at
resterendeplattinger, leveggero.l. kan maksværepå f.eks.30 m2.
Avsluttende bemerkninger
Larvikkommuneer positiv til tydeligeregler som fremmer likebehandlingog som vil kunne
bidra til like konkurranseforholdfor campingplasser.Det er viktig at regelverketpraktiseres
likt i hele landet. Det gir forutsigbarhetfor campingplasseiere
som skalutvikle plassensin,
men ogsåfor de ulike campingvogneieresom i noen tilfeller camperpå ulike campingplasser
rundt om i landet. Det skalværeenkelt for disseå forholde segtil reglene,uavhengighvor i
landet eller hvilkenkommunede camperi.
Gitt vår langeerfaring med å håndterecampingplasser
, og at vi i motsetningtil de fleste
andre kommuner har en egenkommundelplanfor camping,stiller vi ossgjernetil
disposisjondersomdet er behovfor utfyllende informasjon.
Med hilsen
Hilde Bøkestad
KommunalsjefArealog Teknikk
33 17 10 00
Dette dokumenteter ekspedertuten manuellsignatur
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