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Høringsuttalelse – Forslag til endringer i byggteknisk forskrift TEK17 
om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser. 
 
 
Østfold brannbefalslag støtter DiBK sitt forslag om utvidelse av TEK17 § 11-6. 
 
Direktoratet foreslår å innføre et nytt krav om avstand på 4,00 m mellom campingenheter på 
campingplasser. Avstandskravet forutsetter at arealet på campingenheten ikke overstiger 75 m2, og 
at campingenheten ikke på noe punkt er høyere enn 3,50 m. Forslaget innebærer en lemping av 
avstandskravet i § 11-6 annet ledd på 8,0 m for spikertelt4 mv. Høringsforslaget er samtidig en 
skjerping av preakseptert ytelse i veiledningen på 3,0 m for campingvogn mv. med tilhørende fortelt. 
 
 
Forøvrig viser vi til gjeldende preaksepterte ytelse nr. 2 til TEK17 § 11-6 tredje ledd om størrelse på 
parseller på campingplasser og avstanden mellom disse. I følge ytelsen må campingplasser deles opp 
i parseller med grunnareal maksimalt 1200 m2. Mellom parsellene må det være avstand minimum 
8,0 meter. Hensikten er å hindre brannspredning og sikre tilgjengelighet for brannvesenet. 
 
Det tas sikte på å forskriftsfeste krav til størrelse på og avstand mellom parseller på campingplasser. 
Dette vil etter planen sendes på høring i løpet av 2020. Et forskriftskrav vil innebære en ytterligere 
tydeliggjøring av regelverket. Direktoratet ønsker innspill fra høringsinstansene på forslag om å 
forskriftsfeste krav til parsellinndeling. 
 
Det forventes at forskriftsendringen trer i kraft 01.07.2019. 
 
MIB (Mosseregionen interkommunale brann og redning) ser seg enig i at det blir innført nytt 
avstandskrav på 4m. mellom campingenheter (campingvogner) på campingplasser, og at dette blir 
tydeliggjort. Hovedgrunnen for denne endringen er jo for å løse problemer knyttet til brannspredning 
på campingplasser, og da er en slik endring svært positiv i vårt syn. Forslaget med å lempe 
avstandskravet for spikertelt er i vår mening uheldig, og bør unngås. 
 
Det vi derimot ser på som en utfordring er at endringen vil tre i kraft 1. juli 2019. Det hadde muligens 
vært en ide å hatt en overgangsfase fra forrige avstandskrav til de nye kravene trer i kraft, sånn at 
campingplasser vil få muligheten til å informere, tydeliggjøre og tilrettelegge campingområdene slik 
at de nye kravene blir fulgt. 
 
SBV (Sarpsborg brann- og feievesen) ser positivt på at det innføres et nytt syvende ledd i TEK17 § 11-
6. 
 
Utfordringen er at forskriftendring skal tre i kraft fra 1.7.2019.  



Nye avstandskrav vil innebære en del omstrukturering på campingplassene inneværende år til 4 m 
for de campingplassene som praktiserer dagens 3 m. 
 
Sarpsborg brann- og feievesen ser omstruktureringen av campingplassen fra avstand på 3m til 
avstand på 4m i sammenheng med parsellinndelingen av de samme campingplassene. 
Parsellinndeling med grunnflate maksimalt 1200 m² med en avstand mellom parsellene på 8,0 m for 
å hindre brannspredning og sikre tilgjengelighet for brannvesenet bør tre i kraft samtidig men først 
fra neste vår. 
 
La campingplasseierne få vinteren til å legge nye planer for strukturen av parsellene , 
avstandskravene og plasseringen av campingenhetene. La avstandskravene og parsellene tre i kraft 
samtidig. 
 
Tydelige regler som fremmer likebehandling vil bidra til like konkurranseforhold for campingplasser. 
Det er viktig at regelverket praktiseres likt i hele landet. Det gir forutsigbarhet for campingplasseiere 
som skal utvikle plassen sin. 
 
Den foreslåtte regelendringen vil være et skritt i retning av et klarere regelverk som kan praktiseres 
likt i hele landet. 
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