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1.Rettslig grunnlag vedr. søknadsplikt: 

 
 Pbl. § 20-1 bokstav a: konstruksjoner er et tiltak som faller inn under pbl. 

 
 Pbl. § 20-2 første ledd: tiltak som omfattes av pbl. § 20-1 kan ikke 

iverksettes før tillatelse er gitt. 

 

2.Utdrag av uttalelse fra kommunal og moderniseringsdepartementet 05.02.15:  
 

Skillet mellom midlertidige og permanente tiltak 

 

Loven skiller nå kun mellom permanente og midlertidige tiltak. Det avgjørende i 
vurderingen av om et tiltak er permanent eller midlertidig, er varigheten av 

plasseringen: 

 
 Alle midlertidige tiltak, uansett størrelse og omfang, er unntatt fra krav 

om søknad og tillatelse dersom det kun skal stå inntil 2 mnd, jf. § 20-3 

tredje ledd.  

 
 Midlertidige tiltak som skal stå inntil 2 år er avhengig av søknad og 

tillatelse, men unntatt fra krav om bruk av ansvarlig foretak, jf. plan- og 

bygningsloven § 20-2 første ledd bokstav c). 

 
 Dersom tiltaket skal stå i mer enn 2 år, behandles de som permanente 

tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a, med krav 

om søknad og tillatelse og bruk av ansvarlig foretak. 

 
 

”Spikertelt”/”tretelt” 

 

Det finnes ingen offisiell definisjon av begrepet "spikertelt”. Det er heller ingen 
konsekvent bruk av begrepet. Begrepene ”spikertelt”, ”tretelt” og ”spikerfortelt” 

blir ofte brukt om hverandre. 
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 Med ”spikertelt”/”tretelt” sikter departementet til tilbygg til/innkledning av 

campingvogner. Disse kan variere i utforming og størrelse. Felles for disse 

er at de fremstår som permanente byggverk ettersom det er vanskelig å 

flytte disse uten enten å rive konstruksjoner eller flytte dem ved hjelp av 
heiskran samt transporteres med spesialtransport/semitrailer. 

 

 

 Dersom det oppføres byggverk i tilknytning til campingvognen som ikke er 
laget med tanke på å kunne medflyttes og heller ikke er konstruert slik at 

det enkelt og raskt kan flyttes, vil byggverket vanskelig kunne anses som 

et midlertidig tiltak. Oppføring av slike tilbygg vil derfor som hovedregel 

være et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 første 
ledd bokstav a.  

 

Dette er også slått fast i merknaden til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 45 (2007-

2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
(byggesaksdelen). 

 

Spørsmålet om søknadsplikt for ”spikertelt”/”tretelt” er også behandlet av 
Sivilombudsmannen i sak 2007 – 83, som ofte omtales som ”Tretelt-saken”. I 

denne saken hadde en rekke campingvogneiere, i forståelse med eieren av 

plassen, oppført en rekke såkalte tretelt rundt vognene. Det følger av uttalelsen 

at ”et ”tretelt” er en varig konstruksjon av tre eller liknende materiale, og 
kommer i stedet for eller i tillegg til et tradisjonelt fortelt. Ombudsmannen 

konkluderte med at det var berettiget å anse ”treteltene” som søknadspliktige 

etter plan- og bygningsloven av 1985 § 93. 

 
3.Kommunens videre oppfølging: 

 

Rødtangen camping S 20/1948: 

 
 Stoppordre er gitt vedr. oppføring av nye spikertelt 15.04.20.  

 

 Pålegg om retting er varslet, og med mulighet for å innsende søknad om 

ettergodkjenning satt til 15.06.20 
 

 Kommunen har rådet tiltakshaver til å innsende en samlet søknad for så 

vel gjennomførte tiltak som fremtidige  
 

 Kommunen vil prioritere behandling av innkommet søknad 

 

Med bakgrunn i likebehandlingsprinsippet bør tilsvarende saker undersøkes 
nærmere.  

 

 

Ramton camping S 20/3229: 
 

 Sak er opprettet, men ikke tatt under behandling. 


