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Velkommen til min gamle blogg!
Denne bloggen blir ikke lengre oppdatert. Min nye blogg er tilgjengelig på adressen:
http://blogg.brr.no/
CAMPINGVOGNER BRUKT SOM HYTTER
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Skrevet av Bj rn Roger Rasmussen i protest
Onsdag - 17. juni 2009

>

Min konklusjon: Nei til permanent parkerte campingvogner brukt som
(ulovlige) hytter!
I de senere år har det blitt mer og mer vanlig med store campingvogner eller
husvogner som står permanent på et sted hele året. I tilknytning til vogna blir det
ofte både montert plattinger, det anlegges hage og et stort fast spikertelt blir
montert. Campingvognene står spredt rundt hele landet på mer eller mindre lovlige
campingplasser og oppstillingsplasser.
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Campingvognene med sine installasjoner er ofte lite flyttbare. Det vil ta en god del tid å få montert ned utstyret og få
ryddet området der vognene har stått. Ofte må det til både kranbiler og spesialbiler for å få flyttet og kj rt bort vognene.
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Etter mitt syn er slike store fast stasjonerte campingvogner med alskens tilleggsutstyr en luringsmåte for å få
seg en billige hytte. Man slipper også unna byråkratiet med å innhente byggetillatelse og slike ting. Estetisk
sett er heller ikke sv re campingvogner med plattinger og spikertelt noe fint skue.
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Å ha en campingvogn som man reiser rundt med på ferie har jeg absolutt ingenting imot. Det jeg er imot er
campingvogner fast montert og brukt som en helårig hytte uten at det har blitt s kt om byggetillatelse. Mange av
campingvognene rundt forbi er mer å regne som en permanent og fast installasjon enn en midlertidig og flyttbare
installasjon.
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Jeg fatter og begriper ikke at politikere og andre med makt og myndighet bare sitter stille og ser på utviklingen. Snart er
det valg og en ny regjering og et nytt storting skal på plass. Det er jo lov til å håpe at noen vil gripe tak i denne saken
etter h stens valg.
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Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input
box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your
comment cannot be verified correctly.
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