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2009: Campingbrannen på Hatteng Grillbar og Camping i Storfjord skapte mye debatt om avstander mellom boenheter. En bobil, to campingvogner med spikertelt og en grillhytte brant ned.

Norsk brannvernforening vil nå anbefale
en minsteavstand på
fire meter mellom
campingvogner.
Tekst: Susanne Noreng
susanne.noreng@nordlys.no

Myndighetene har lagt seg på tre
meter, men Norsk brannvernforening går nå lengre. I neste måned
kommer de ut med en ny veiledning hvor de anbefaler en minste
avstand på fire meter mellom oppstilte campingenheter og ikke tre
meter slik kravet på norske campingplasser har vært til nå.

– Greit
– Man må jo bare forholde seg til
det som kommer og jeg synes det
er greit å få enhetene lengre fra
hverandre. Man må jo også forholde seg til det regelverket kommunen har, sier leder i Målselv
og Omegn Caravan Club Jan
Hugo Richardsen.
Klubben driver blant annet campingplassen Møllerhaugen vinterplass i Målselv.
Richardsen frykter imidlertid at
det kan få økonomiske konsekvenser for campingplassene.
– Noen har kanskje nivåforskjeller i bakken og må inn med maskiner for å jevne det ut, det er jo ikke

alle som har en slett plass. Men
uansett så vil man få mindre vognplasser på campingplassen. Det er
mange som kan få problemer med
at de får mindre plasser, sier han.
Daglig leder i Norsk Caravan
Club Atle Hofseth sier at de generelt er enige om at fire meter er en
fornuftig avstand.
– Vi må jo forholde oss til det,
vi har bruker jo brannvernforeningens veiledning, og om de nå
sier fire meter så forholder vi oss
til det, sier han.
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– Ikke tilbakevirkende kraft
Han ser imidlertid også utfordringen med de nye anbefalingene til
Norsk brannvernforening og mener
veiledningen ikke bør ha tilbakevirkende kraft.
– Vi mener at det ikke bør ha
tilbakevirkende kraft, men at nyetableringer bør forholde seg til den.
Men også om man finner ut at man
skal utbedre eller bygge ut en campingplass så bør man forholde seg
til den nye, sier Hofseth.
Han sier de gjerne vil ha og jobber nå for en lov om lov om minstekrav til avstand, istedenfor veiledning.
– Vi vil heller ha standardisert
avstand som gjelder hele landet. Vi
vil ha et minstekrav, istedenfor anbefalinger slik det er i dag. Campingnæringen tror jeg også er enig i
at det bør være en fast avstand, sier
Hofseth.

Norge tar selsaken til WTO
Regjeringen bringer EUs forbud
mot omsetning av norske selprodukter inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO).
– Vi mener EUs omsetningsforbud er i strid med WTOs regelverk og ønsker at et tvisteløsningspanel i WTO skal foreta
en uavhengig vurdering, sier
utenriksminister Jonas Gahr
Støre (Ap).
Norge har ført konsultasjoner
med EU, men dette har ikke ført
til noen minnelig løsning. Norske myndigheter anmodet
mandag WTO om å nedsette et
tvisteløsningspanel.
Canada er også blitt rammet
av EUs forbud og ba i februar
om en tilsvarende vurdering. En

panelbehandling tar normalt
rundt et år.
EUs selforordning trådte i
kraft 20. august i fjor og stanser
i praksis all norsk eksport av selprodukter til unionens medlemsland.
– For norske myndigheter
handler denne saken om viktige prinsipper, som vår rett til å
drive bærekraftig høsting av
våre levende, marine ressurser,
og til å kunne omsette produktene fra fangst og fiske, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth
Berg-Hansen.
I likhet med Canada mener
Norge at selbestanden ikke er
truet og at det dermed ikke er
grunnlag for EUs forbud. (NTB)
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Vil øke avstanden
til fire meter
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