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NOTAT- (Forslag.) 
 
Til :Campingplasseiere/drivere i Larvik.  
 
 
Presiseringer av regelverket på campingplasser. 
 
Det ble i løpet av sommeren 2007 avholdt branntilsyn ved campingplassene i Larvik. Ved disse 
tilsynene så vi at det har blitt en fortetning mellom boenhetene/campingvognene på en del av 
campingplassene i distriktet. Det vil si at avstanden på min 3 meter mellom boenhetene ikke  
blir overholdt, branngater blir brukt til parkering, bygging av terrasser/plattinger, oppsetting av  
vindskjermer/le vegger osv.  
Dette er noe vi i Larvik brannvesen synes har gått for langt og at det må ryddes opp i disse forhold. 
I etterkant av branntilsynene ble det derfor avholdt 3 møter mellom styret i Larvik 
Campingplassforening og Larvik brannvesen. På disse møtene kom vi fram til følgende: 
 

• Det skal være minimum 3 meter mellom boenhetene/campingvognene. I denne sonen er det 
tillatt å parkere en bil, men den skal ikke brukes til overnatting. 

• Eksisterende gulv i 3 meter sonen (av brennbart materiale/ tre) som ligger på bakken kan ligge ut 
2010 sesongen. Etter den tid skal de fjernes. Som ett alternativ til tregulv kan det for eksempel 
legges steinheller. 

• Gulv som er bygget over bakken i 3 meter sonen skal rives og fjernes innen 1 juni 2008. 
• Området skal seksjoneres i felt på 1000m2 med minimum 6 meters brede på branngater. 

Branngater skal være helt frie. Parkering, bygging av terrasse/platting og lignende er ikke tillatt. 
• I utgangspunktet er det ikke tillatt med vindskjermer i 3meter sonen, men som en prøveordning 

tilatter vi det på betingelse av at de settes opp slik at det er en åpning mellom skjermen og 
boenheten/campingvognen. Skjermene skal være av en enkel konstruksjon og skal kunne fjernes 
raskt. 

• Det skal være montert røykvarsler i boenheten/campingvognen og det skal være tilgjengelig 
slukkemiddel. 

Disse punktene er laget med forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn som bakgrunn. 
 
Vi regner med at overnevnte punkter blir iverksatt og etterfulgt. 
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