


Tolking av regelverk 

• Direktoratet for byggekvalitet (DIBK) og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har blitt enige 
om hvordan avstandsregler mellom campingenheter skal 
tolkes. 

Vårt ønske

• Informere campingplasseiere/drivere om sikkerhet ved 
campingplassene



Agenda

• Brannsikkerhet på campingplasser

• Hvilke krav kommer brannvesenet med ved tilsyn? 

• Hvilke type campingenheter utløser søknadsplikt og hva 
kreves av regulering? 

• Hvordan skal campingplassene og kommunen tilpasse 
seg regelinnskjerpingen



Hvor ofte brenner det i en campingvogn?

Antall campingvognbranner
•2000 - 45 branner
•2001 - 41 branner
•2002 - 44 branner
•2003 - 37 branner
•2004 - 43 branner
•2005 - 56 branner
•2006 - 51 branner
•2007 - 44 branner
•2008 - 65 branner
•2009 - 48 branner
•2010 - 40 branner
•2011 - 34 branner
•2012 - 31 branner
•2013 - 47 branner
•2014 - 33 branner
•2015 - 24 branner
•2016 - 40 branner
•2017 - 51 branner

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)



Krav til sikkerhetsutstyr

• Alle campingvogner og bobiler skal ha brannslokkeutstyr 
(6 kilos pulverapparat eller 6 l skumapparat 
effektivitetsklasse  min. 21A) og bør ha røykvarsler. 



Opplæring og øvelser av ansatte

• I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere 
ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige 
brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. 

• Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om 
opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

• Gjennomført opplæring 

og øvelser skal dokumenteres 

og dokumentasjon skal kunne

fremvises på forespørsel. 



Avstandskrav
(TEK 17 §11-6)

• Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er 
bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende 
lover og forskrifter om forebygging av brann.

• Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt 
når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende plan-
og bygningslov er oppfylt. 



Avstandskrav forts.
(TEK 17 §11-6)

Det er to hoved avstandskrav som gjelder:

1. Avstand mellom campingenheter med fortelt av duk 
eller prefabrikkerte elementer .

2. Avstand mellom campingenheter med spikertelt av 
treverk.



Avstandskrav forts.
(TEK 17 §11-6)

Avstand mellom campingenheter 

med fortelt av duk eller prefabrikkerte elementer:

Campingenheter bestående av campingvogn, bobil eller telt

og lignende med tilhørende fortelt, terrasser, levegger mv., 

må skilles med avstand minimum 3,0 m. (Brannvesenet

anbefaler 4m)

Brennbare konstruksjoner medregnes som del av camping-

enheten.

Bil som ikke er beregnet for overnatting kan plasseres i

mellomrommet mellom campingenhetene. 



Avstandskrav forts.
(TEK 17 §11-6)

MEN:

Avstand 3,0 m mellom campingenheter vil ikke være tilstrekkelig 
til å hindre brannspredning. Spesielt ved sterk vind vil 
brannspredning kunne skje relativt raskt. For å hindre 
brannspredning under alle forhold, måtte avstanden økes 
betydelig.

Avstanden på minimum 3,0 m vil bidra til å begrense og forsinke 
brannspredningen slik at personer nær brannen rekker å 
rømme, og bidra til å lette slokkeinnsatsen. Der det er 
høydeforskjeller eller vegetasjon som kan bidra til raskere 
brannspredning bør avstanden mellom campingenhetene 
økes.



Avstandskrav forts.
(TEK 17 §11-6)

• Mellom lave byggverk skal det være minimum 8,0 m 
innbyrdes avstand, med mindre det er truffet tiltak for å 
hindre spredning av brann mellom byggverkene i løpet 
av den tid som kreves for rømning og redning i det andre 
byggverket.

Byggverk som er forbundet med eller som omhyller 
campingvogner, bobiler mv.  (”spikertelt”/tretelt), er 
omfattet av bestemmelsene for lave byggverk. 
Brennbare konstruksjoner som har høyde mer enn 0,5 m 
over terreng (terrasser, levegger mv.) medregnes som 
del av byggverket



Avstandskrav forts.
(TEK 17 §11-6)

Dersom campingvogn med spikertelt/tretelt skal stå nær 
annen bygning eller campingvogn med spikertelt, vil krav 
til avstand mellom disse være 8,0 meter dersom 
spikerteltet ikke er oppført med brannmotstand minst 
tilvarende EI 30 (gjelder hele bygningsflaten inkl. 
vinduer). 



Brannvesenets forventninger i forhold til 
avstandskrav

• Det må dokumenteres at gjeldende krav overholdes. 

• Dersom de enkelte campingplasser ikke har oversikt 
over eksisterende avstander, må det gjennomføres en 
kartlegging over dagens situasjon. 

• Når kartlegging er gjennomført må det lages en tidfestet 
handlingsplan som angir hvor og når det forventes at 
avvik knyttet til avstandskrav er lukket. Handlingsplan 
kan angi tiltak frem i tid. 



Forventninger forts. 

• Campingplasser må deles opp i parseller med 
grunnareal maksimalt 1200 m 2 .

• Mellom parsellene må det være avstand minst 8,0 m.

Hensikten er å hindre brannspredning 

og sikre tilgjengelighet for brannvesenet. 



Branntilsyn

• Gjennomføre formøte/forhåndsinformere

• Varsle tilsyn

• Gjennomføre tilsyn

• Brannvesenet skriver rapport etter tilsynet med de avvik 
og anmerkninger som fremkommer under tilsynet.

• Eier/bruker svarer på tilsynsrapport innenfor angitte 
tidsfrist angitt i tilsynsrapporten.



Oppfølging av tilsynet forts.

• Alle avvik må ikke være rettet før tilbakemelding sendes 
brannvesenet, men tilbakemeling må inneholde en 
handlingsplan som sier hvordan og når påpekte avvik 
skal rettes. 



Hvilke typer campingenhet utløser 
søknadsplikt og hva kreves av regulering?

Kort oppsummering;

• En campingenhet er; campingvogn, bobil eller telt inkludert fortelt av 

duk, og terrasser på bakkenivå  ( maks 0,5 meter høyde).

• «Spikertelt» av treverk er faste installasjoner.

• Villavogner er faste installasjoner

• Avstand mellom campingenheter er 3 meter

• Avstand mellom campingenhet og faste installasjoner er 8 meter

• Avstand mellom faste installasjoner er 8 meter.

I henhold til PBL er det søknadsplikt for alle faste installasjoner



Hvordan skal campingplassene tilpasse seg 
regelinnskjerpingen?

Praktisk gjennomføring av lovverket:

• Grunneier er ansvarlig for at PBL følges 

• Grunneier skal utarbeide en plan for campingplassen:

o Målsatt kart som viser soneinndeling (villavogner, 

campingvogner, telt, bobiler) og inndelingen av plasser innen 

hver sone.

o Planen må angi eventuelle dispensasjoner med hensyn til 

lovverket

o Plassering av slukkeutstyr og fellesanlegg

o Reglement for campingplassen

• Planen sendes kommunen for godkjenning



Spørsmål? 


