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Nøtterøy, 03.mai 2019

Hør ingssvar på Høringsnotat 15.03.2019 S aksnr. 18/5790. Endringer

i byggteknisk forskrift (forskrift av 19. juni 2017 nr. 840).

Brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser Endringer i

TEK17 § 11 - 6.

Her er våre me rknader.

Pkt. 4 - 2 Arealbegrensni n gen

Her synes det som om denne begrensningen blir generell og uten hensyn til om

levegger, platting mm. er laget av brennbart materiale eller ikke. Et unntak for ikke

brennbare mate rialer vil kanskje kunne virke motiverende, og slikt sett skape en

høyere måloppnå else ved at hele campingenheten blir mer brannsikker til tross for

om den skulle overstige 75 kvadratmeter ?

Pkt. 4 - 3 Høydebegrensning

Når det gjelder en begrensning av høyde på 3,5 met er er det å si at det pr. i dag

finnes campingenheter som faller inn un der definisjonen i pkt. 4 - 1, men som faller ut

igjen under pkt. 4 - 3 pga. høydebegrensningen. Det finnes typegodkjente bobiler med

en større høyde en 3,5 meter. Vi snakker også om villav ogner. I tillegg finnes også

telt/lavvo som overstiger lovlig høyde ett er de nye reglene, samt også noen få

campingvogner. Vi har full forståelse for at en ønsker å unngå campingenheter med

2 etasjer, men mener at høydebegrensingen slik den er foreslått ha r sine mangler.

N orges Ca ravanbransjeforbund (NCB) mener at teksten h er bør endres, til enkelt og

greit presiserer at 2 etasjer ikke er tillatt.
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Pkt. 4 - 4 Avstandskrav

Slik vi tolker det, så er det en mulighet for at de nye avstandskravene på 4 meter

også vil komme til å gjelde for e ksisterende anlegg. Vi vil få uttrykke v år største

bekymring for dette. Vi frykter at mange vil avslutte sitt campingliv som

sesonggjester. Noen vil nødvendigvis miste sin plass, siden det ikke er plass til like

mange enheter med 4 meters avstand. Andre vi l kanskje komme til å avslutte sine

leie forhold siden de likevel må pakke sammen og flytte utstyret sitt mens

campingplassens tekniske anlegg og infrastruktur bygges om. Grunnen til vår frykt er

at dersom dette blir effekten av et krav om 4 meters avstand på eksisterende anlegg,

vil bruktmarkede t kunne komme til å oversvømmes av brukt utstyr, og punktere dette

markedet helt i flere år fremover. Et punktert bruktmarked vil naturlig nok også

på virke nysalget. Her snakker vi om mange arbeidsplasser, og stor v erdiskapning

som kan gå tapt i en hel bra nsje. Vi kan ikke se at dette er tatt inn under pkt. 5

økonomiske konsekvenser.

NCB mener det er viktig at eksisterende anlegg, anlegg som er godkjent ut ifra en

bestemmelse om 3 meter, ikke må bli berørt av det ny e kravet om 4 meter. På nye

områder elle r områder som gjennomgår en omfattende ombygging, ser ikke vi fra

vårt ståsted noen store utfordringer med 4 meter.

Fakta om Norges Caravanbransjeforbund

N orges Caravanbransjeforbund er en l andsdekkende bransjeorganisasjon som

o rganiserer d e profesjonell e og seriøse aktørene i norsk caravanbransjen. Totalt har

bransjeforbundet 144 medlemmer . Majoriteten av medlemsmassen er forhandlere

( 102) av bobiler, campingvogner , caravanutstyr og verkstedtjenester . Resten er

produsenter , fabrikanter, importører og age nter av bobiler, campingvogner , spik ertelt

og caravanutstyr . NCB er medeiere og medarrangør av den årlige Caravanmessen

på Lillestrøm.

Med vennli g hilsen
Norges Caravanbransjeforbund

Geir Holm
Generalsekretær
(Sign)


