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Høring - Forslag til endring av plan- og bygningsloven - Hjemmel for
forskrift om parsellinndeling av campingplasser
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endring i plan- og
bygningsloven på alminnelig høring.
Departementet foreslår å innføre en hjemmel i plan- og bygningsloven til å vedta forskrift om
inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater. Forskriftshjemmelen vil
fremgå av ny § 26-2.
Hensikten med krav om parsellinndeling og etablering av branngater er å hindre
brannspredning på campingplasser og sikre tilgang for brannvesenet. Ved å dele
campingplasser inn i avgrensede parseller med bestemte avstander mellom parsellene,
hindres brann på en parsell i å spre seg til andre deler av campingplassen. Parsellinndeling
av campingplasser er således et viktig brannverntiltak.
Et krav om parsellinndeling av campingplasser vil også innebære en tydeliggjøring av
regelverket. Forslaget til forskriftshjemmel er en oppfølging av forslag 15. mars 2019 om
endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på
campingplasser. Det ble her fremmet forslag om et nytt generelt avstandskrav på fire meter
mellom campingenheter på campingplasser. Som det fremgår av samme høringsforslag tas
det også sikte på å forskriftsfeste krav til parsellinndeling av campingplasser.
Høringsnotat, høringsfrist og innsending av høringsuttalelse
Høringssaken med høringsnotat og høringsliste er elektronisk tilgjengelig på
www.regjeringen.no/id2773282.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Bolig- og
bygningsavdelingen

Saksbehandler
Magdalena Moskal

Høringsfrist er 16. desember 2020.
Høringssvar skal avgis elektronisk på saken på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn
høringssvar» nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at
høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert på regjeringen.no.
Spørsmål om høringen kan rettes til førstekonsulent Magdalena Moskal på e-post:
Magdalena.Moskal@kmd.dep.no.
Med hilsen

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)
avdelingsdirektør
Magdalena Moskal
førstekonsulent
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