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“1. Campingvogner som har tradisjonelt fortelt (duk/plast) skal ha minimum tre meters 
innbyrdes avstand. 

2. For campingvogner som har fast bygningskonstruksjon (spikertelt/isocamp) gjelder teknisk 
forskrifts bestemmelser for lave byggverk. 
Campingvogner med fast bygningskonstruksjon kan ha mindre innbyrdes avstand enn 8 meter 
når det foreligger ansvarsbelagt brannteknisk prosjektering etter pre aksepterte ytelser, eller 
at ytelsen er verifisert ved analyse. Ansvarlig prosjekterende må inneha godkjent ansvarsrett 
for ansvarsområdet.
Når flere campingvogner med fast bygningskonstruksjon har mindre innbyrdes avstand enn 8 
meter på en campingplass skal det foreligge en ansvarsbelagt brannprosjektering for hele 
campingplassen.

Med avstand, menes et fritt areal hvor det ikke er plasser noen faste installasjoner, herunder 
plattinger.  Det kan parkeres maksimalt en bil mellom vognene, men det er ikke adgang til å 
overnatte i arealet som er avsatt til avstand mellom vognene.

Det skal det være installert godkjent røykvarsler og brannslukkingsutstyr i hver enkelt vogn. 
Det er eier/driver av campingplassen som har ansvaret for å kontrollere at slikt utstyr er 
installert i alle vognenhetene.

Det skal utarbeides felles instruks for brannsikkerhet for det enkelte camping-
/caravanoppstillingsområdet.  Denne skal være godkjent av kommunes brannsjef/leder, for å 
være gyldig.  Det er plasseier/ansvarlig utleier som er ansvarlig for å utarbeide instruks for 
brannforebygging og brannslokking.  Denne skal være godt synlig og innarbeides i 
leiekontrakt som undertegnes ved avtale om plassering av hver enkelt vogn.  Instruksen skal 
bl.a. inneholde krav til lagring/bruk av propangass, krav til sokkeutstyr (håndslokker) og 
røykvarsler i alle vognenhetene.  Det må gis en oversikt over annet tilgjengelig 
brannslokningsutstyr, apparater og brannslanger m/uttak. Øvrige brannkrav må spesifiseres 
nærmere.

Alle brannkrav i henhold til tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven, brann- og 
eksplosjonsvernloven og eventuelle pålegg fra brannsjefen skal følges opp.

Det tillates oppført ett – 1 – tilbygg (spikertelt/isocamp) pr. campingenhet.  Tilbygget kan 
ikke være lengre enn vognlengden, minus draget, og ikke breiere enn 3,5 meter. Størrelsen på 
tilbygget skal ikke overstige et maksimalt bebygd areal på 25 m2. Total høyde kan ikke 
overstige vogntaket med mer enn 35 cm. Maksimalt takutstikk fra vegg settes til 30 cm.  



Tilbygget skal være forsvarlig forankret til bakken.  Det er ikke tillatt å bygge tak over 
vognen.

Det tillates anlagt plattinger på bakken med et maksimalt areal på inntil 10 m2.

Det skal være vindu i tilbygget. Størrelse mengde og utforming av vindu bør tilpasses 
campingvognen og den enkelte campingplass. Det samme gjelder døråpninger.  Utgangsdør 
skal slå ut av tilbygget.

Tilbygget skal utføres med et material- og fargevalg som harmonerer med campingvognen og 
med omgivelsene.  Kommune kan kreve uheldige materialvalg og skjemmende farger endret.

Det er ikke lov å legge inn vann/avløp i campingvognen/tilbygget uten godkjent 
avløpsordning.

Ved planlegging av arealer som benyttes til campingplass/caravanoppstilling, skal det legges 
til rette for å etablere grøntarealer og lignende, som gir en god og helhetlig estetisk løsning for 
hele planområdet.


