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Lyngdal kommune har i dag 5 campingplasser av litt ulik størrelse og alder.
Rosfjord Camping er den største og eldste campingplassen med sin oppstart i 1934, og mot slutten av 1960 tallet
ble Kvavik Camping etablert, som nå har skiftet navn til Camp Lyngdal. Lyngdal bibelcamp, som drives av KVS
Lyngdal har også den senere tid vokst og fått en helårlig campingstatus i nesten 40 år. Øydna Camping (i Kvås)
ble etablert på 90- tallet, og tilslutt er det nå etablert en Husvogn camp for ca. 10 -12 år siden.
Campingplassene har sine egne retningslinjer for hva som er tillatt oppført innenfor sitt avgrensede område, og
Camp Lyngdal har revidert sin, som nå gjelder fra 01.01.2019 (vedlegges til denne uttalelsen).
Camping turismen i Lyngdal står veldig sterkt og Lyngdal kommune har opp gjennom tidene satset på denne
næringen i nært samarbeid med campingplasseierne. Denne turismen er en betydelig del av
campingplasseierens inntektsgrunnlag, og genererer derfor mange årsverk i Lyngdal kommune.
Hvem er så campinggjesten?
I Lyngdal som andre steder i landet er det med camping en mulighet for alle, og særlig barnefamilier hvor
feriekostnader i mange tilfeller spiller en stor rolle, er dette den eneste formen for ferie mange av disse familiene
har mulighet til å kunne feriere sammen på.
Med en slik betydelig innskrenking av arealutnyttelsen som forskriftsendringen nå legger opp til, vil dette legge
store føringer for de investeringskostnader som campingplasseierne blir pålagt og må gjennomføre. Dagens
campingplasser i Lyngdal har vært bygget opp på de avstander som har vært førende i mange år – (3,0 m mellom
enhetene), og både infrastruktur som strøm/vann/overvann/ og sanitær er bygd opp med tanke på dette. Dette har
vært gjort i nært samarbeid med Lyngdal kommune. Lyngdal brannvesen, og senere brannvesenet sør (BVS) har
gjennomført kontroller i sammen med campingplasseierne, og dersom det har vært forhold som måtte rettes har
disse blitt utbedret etter hvert.
Når og dersom forskriften blir vedtatt og iverksatt, vil disse kostnadene i neste omgang belaste de gjester som blir
tilbake på de aktuelle campingplassene, og derfor vil trolig prisnivået for mange være avgjørende om de kan
fortsatt være gjester i parken. Spesielt med tanke på de som kostnadene vil ha størst betydning for.
Tilbakevirkende kraft:
Lyngdal kommune mener at en slik stor endring av forskriften for denne viktige næringen ikke bør få
tilbakevirkende kraft for eksisterende forhold, men at den ved nyetablering av campingplasser eller ved større
oppgraderinger kan innføres.
Spesielt med tanke på at campingsesongen for dette året som nå er kommet godt i gang, bør i alle fall
ikrafttredelsestidspunktet ikke settes til 1.juli 2019, men strekkes over et par år for en bedre tilpasning, dersom
forskriften nå blir vedtatt og skal få tilbakevirkende kraft.
For eksisterende campingplasser som har innrettet seg etter 3,0 meters regelen i mange år, vil dette få
dramatiske konsekvenser.
Tiltak som kan settes i gang for fortsatt å opprettholde 3,0 meters avstanden på disse campingplassene, vil kunne
være:
Bruk av brannhemmende materiale
Gode overvåkings- og varslingssystemer

Årlige kontroller av vogner og utstyr
Brannposter med tilfredsstillende tetthet.
Oppsummering/ konklusjon:
Lyngdal kommune mener at forskriften primært ikke bør endres fra dagens 3- meter regel til ny 4- meters
grense som foreslått i høringsutsendelsen.
Lyngdal kommune mener at forskriften skal kun gjelde nye campingplasser og ikke ha tilbakevirkning kraft
på tidligere campingplasser som er blitt bygget opp etter gammel regel om 3,0 meter.
Lyngdal kommune mener at dersom forskriften allikevel blir vedtatt, bør iverksettingstidspunktet forskyves
med inntil 2 år, for å få en lettere overgang for de som nå rammes av denne forskriften.
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Høringssvar til Forslag til endringer i byggeteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og
avstandskrav på campingplasser med ikrafttredelse 1.7.2019

Lyngdal kommune har i dag 5 campingplasser av litt ulik størrelse og alder.
Rosfjord Camping er den største og eldste campingplassen med sin oppstart i 1934, og mot slutten av
1960 tallet ble Kvavik Camping etablert, som nå har skiftet navn til Camp Lyngdal. Lyngdal bibelcamp,
som drives av KVS Lyngdal har også den senere tid vokst og fått en helårlig campingstatus i nesten 40
år. Øydna Camping (i Kvås) ble etablert på 90- tallet, og tilslutt er det nå etablert en Husvogn camp
for ca. 10 -12 år siden.
Campingplassene har sine egne retningslinjer for hva som er tillatt oppført innenfor sitt avgrensede
område, og Camp Lyngdal har revidert sin, som nå gjelder fra 01.01.2019 (vedlegges til denne
uttalelsen).
Camping turismen i Lyngdal står veldig sterkt og Lyngdal kommune har opp gjennom tidene satset på
denne næringen i nært samarbeid med campingplasseierne. Denne turismen er en betydelig del av
campingplasseierens inntektsgrunnlag, og genererer derfor mange årsverk i Lyngdal kommune.
Hvem er så campinggjesten?
I Lyngdal som andre steder i landet er det med camping en mulighet for alle, og særlig barnefamilier
hvor feriekostnader i mange tilfeller spiller en stor rolle, er dette den eneste formen for ferie mange
av disse familiene har mulighet til å kunne feriere sammen på.
Med en slik betydelig innskrenking av arealutnyttelsen som forskriftsendringen nå legger opp til, vil
dette legge store føringer for de investeringskostnader som campingplasseierne blir pålagt og må
gjennomføre. Dagens campingplasser i Lyngdal har vært bygget opp på de avstander som har vært
førende i mange år – (3,0 m mellom enhetene), og både infrastruktur som strøm/vann/overvann/ og
sanitær er bygd opp med tanke på dette. Dette har vært gjort i nært samarbeid med Lyngdal
kommune. Lyngdal brannvesen, og senere brannvesenet sør (BVS) har gjennomført kontroller i
sammen med campingplasseierne, og dersom det har vært forhold som måtte rettes har disse blitt
utbedret etter hvert.
Når og dersom forskriften blir vedtatt og iverksatt, vil disse kostnadene i neste omgang belaste de
gjester som blir tilbake på de aktuelle campingplassene, og derfor vil trolig prisnivået for mange være
avgjørende om de kan fortsatt være gjester i parken. Spesielt med tanke på de som kostnadene vil ha
størst betydning for.
Tilbakevirkende kraft:
Lyngdal kommune mener at en slik stor endring av forskriften for denne viktige næringen ikke bør få
tilbakevirkende kraft for eksisterende forhold, men at den ved nyetablering av campingplasser eller
ved større oppgraderinger kan innføres.
Spesielt med tanke på at campingsesongen for dette året som nå er kommet godt i gang, bør i alle
fall ikrafttredelsestidspunktet ikke settes til 1.juli 2019, men strekkes over et par år for en bedre
tilpasning, dersom forskriften nå blir vedtatt og skal få tilbakevirkende kraft.
For eksisterende campingplasser som har innrettet seg etter 3,0 meters regelen i mange år, vil dette
få dramatiske konsekvenser.

Tiltak som kan settes i gang for fortsatt å opprettholde 3,0 meters avstanden på disse
campingplassene, vil kunne være:
•
•
•
•

Bruk av brannhemmende materiale
Gode overvåkings- og varslingssystemer
Årlige kontroller av vogner og utstyr
Brannposter med tilfredsstillende tetthet.

Oppsummering/ konklusjon:
•
•

•

Lyngdal kommune mener at forskriften primært ikke bør endres fra dagens 3- meter regel til
ny 4- meters grense som foreslått i høringsutsendelsen.
Lyngdal kommune mener at forskriften skal kun gjelde nye campingplasser og ikke ha
tilbakevirkning kraft på tidligere campingplasser som er blitt bygget opp etter gammel regel
om 3,0 meter.
Lyngdal kommune mener at dersom forskriften allikevel blir vedtatt, bør
iverksettingstidspunktet forskyves med inntil 2 år, for å få en lettere overgang for de som nå
rammes av denne forskriften.
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