
Klage på avslag av dispens ved Tråssåvika Camping. 

For tiltak på følgende eiendom: 

Gnr: 133  Bnr: 1   F.nr: 3    

Adresse: Tråsåvika Camping, Viggjavegen 717, 7354 Viggja 

Søknaden innsendes av: 

Tiltakshavers navn: Knut Hølås 

Tiltakshavers adresse: Midelfarts veg 46, Leilighet 201, 7022 Trondheim 

Kontaktperson: Knut Hølås 

Telefon dagtid: 480 51 046  Epost-adresse: knuho@trondelagfylke.no 

 

Vi klager over avslaget på vår dispenssøknad med følgende kommentarer 

I avslaget på dispens viser kommunen til følgende fakta: 

«Planstatus Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 
11.12.2014, stadfestet 09.02.2016. Eiendommen er vist som næringsvirksomhet. 
Eiendommen er også omfattet av reguleringsplan for Tråsåvika camping, vedtatt 
10.02.2022. Eiendommen er da regulert til campingplass. Detaljreguleringsplan ble 
vedtatt 01.06.22» 

Plassen er ifølge dette etablert som en næringsvirksomhet i kommuneplanen for Skaun 
kommune og både kommune og kommunaldirektøren har dermed vært bevisst at plassen 
ikke hadde reguleringsplan siden den ble etablert på 1950-tallet. Derimot viser kommunens 
sakspapirer at reguleringsplan er vedtatt i februar 2022, i god tid før den nye forskriften 
trådde i kraft. 

 

Vogn 4 ble kjøpt av oss høsten 2011 for kr 290 000 kr og ja, det har vært mye arbeid og 
kostnader for å få plassen slik den fremstår i dag. Den 1. juni i år mottok vi en skisse på 
godkjent detaljreguleringsplan for området (kommunen og plasseier har dette kartet), men 
denne ble endret og godkjent av kommunen den 2. juni (se detaljreguleringsplan som 
kommunen har fra disse datoene). Endringer av detaljreguleringsplanen fra en dag til neste 
innebærer at det vår plass som bærer all belastning av nye forskrifter i forhold til vogn 3 og 
vogn 5. Ved befaring av kommunen og brann/redning høsten 2018, var det skissert en helt 
annen løsning enn den løsning som plasseier skisserer i delplan . Påpeker også at festere av 
vogn 4 helt frem til høsten 2018 var sikre på at campingplassen hadde godkjent 
reguleringsplan. 

Som dokumentert i søknad er det bebygde arealet så og si samsvarende med bebygd areal 
når vi kjøpte i 2011 som bebygd areal i dag. 
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Nåværende eiere har sikret overliggende vei for utglidning av masser, samt fjernet 
leirmasser som lå opp langs golv/vegg på vogn. Massene som ble flyttet ble deponert som en 
leirvoll ned mot strand på campingen, i samsvar med plasseiers samtykke. Videre ble det 
etablert sikring med store kantstein, der bakenforliggende masser ble erstattet med 
drenering og drenerende masser. Det hele ble den gang bekostet av fester av plass 4. 

På grunn av overnevnte masser som lå inntil vognen og lekkasje i tak, var vogna og 
plattingen i dårlig forfatning da vi overtok plassen. Det er i fra kjøpsdato gjort mye 
rehabilitering av vogn for å få denne i brukbar forfatning. Både gulv, vegger og tak er skiftet 
ut der det var råteskader, noe som omfatter store deler av golvet, vegg mot vei og nytt tak 
over eksisterende vogn p.g.a. lekkasje i originalt tak. All skade på vogn var plasseier kjent 
med, eller burde ha vært kjent med da vi kontaktet han for kjøp av vogn på plass 4 i 2011, 
men plasseier varslet oss ikke om områdets/vognens beskaffenhet. Av plasseier fikk vi heller 
ikke noen indikasjoner på at plass 4 var for stor i areal den gang vi kjøpte.  

Endringer som nåværende fester av vogn 4 har gjort er å heve eksisterende platting rundt 
vogn opp til et og samme nivå, da det var mange nivåforskjeller på den eksisterende 
plattingen. Vi ønsket en universell utforming, da vi har venner som er avhengig av rullestol 
for å bevege seg. Nåværende fester har bygd spikertelt på området ned mot sjøen slik som 
det fremstår i dag og bygd 2 boder mot plass 3. Spikertelt er bygd av trematerialer og vegger 
og gulv er bygd med brannmotstand B30, se figur nedenfor. Påpeker igjen at alt arbeid utført 
på plass 4 er gjort med plasseiers godkjennelse. Vogn 4 er ikke flyttbar på grunn av alder, 
beliggenhet og overbygd tak. Dessuten er det gjort store rehabiliteringer på vogna, slik at 
den nå er i brukbar forfatning både estetisk og miljømessig. 

Vi har allerede før tilsynet høsten 2018 prøvd å få solgt vogna og har hatt mange 
interessenter, men reguleringsplan og usikkerhet rundt branntiltak har hindret oss i å få 
solgt. Underskrevet kontrakt viser at vognas verdi ved salgstidspunkt var på 450 tusen 
kroner. Etter som det er gjort omfattende arbeid for å gjøre den gamle vogna beboelig, vil 
det være miljømessig klokt at den eksisterende vogna får stå inntil den skiftes.  

Vi har forstått det slik at vogn og plass 4 har stått slik siden midten av 1990-tallet og vi har i 
hele prosessen fra vi startet rehabilitering av plassen vært i tett dialog med grunneier og fått 
godkjent planene våre av grunneier.  

 

Videre vil vi kommentere og påpeke følgende forhold i avslag av søknad om dispens: 

Uttalelse fra Orkland Brann og Redning: 

«Det gir et dårlig signal om vi begynner å godta dispensasjoner for noen få. Dette vil 
utløse til at flere vil søke om dette. Vi mener minimumskrav gitt i forskrifter må 
overholdes dersom brannsikkerheten ikke kan ivaretas på en bedre måte enn 
minimumskravet gitt i forskriften.» 

Vi som eneste berørte part i saken kan ikke ta hensyn til at brann/redning kan/vil få 
ekstraarbeid fordi at flere vil søke. Vi mener heller ikke at vi har tilsidesatt forskriftens 



bestemmelse, da vi har skissert en løsning med branntetting (B30) i vår dispenssøknad og 
mener at dette er nok til å bidra til å begrense og forsinke brannspredning slik at personer 
nær brannen rekker å rømme, i tillegg til at slokkeinnsatsen lettes. 

«For å dokumentere at brannsikkerheten er ivaretatt i de tilfellene minimumskravet 
fravikes må man inn med ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for brann i 
tiltaksklasse 3 for å ivareta at den løsning som blir prosjektert/valgt blir minst like god 
som minimumskravet.» 

Ut fra beskrivelse i tiltaksklasse 3 er krav satt til plass 4 for strengt i forhold til byggets 
størrelse og ut fra veiledning av tiltaksklassen. Høsten 2018 godtok brann/redning en 
branntetting B30, som hindrer brannspredning i 30 minutter, noe som normalt er nok for 
rømning av personer og tid for brann/redning til å ankomme og slukke en brann. Kravet er 
beskrevet slik som vedlagt i vår dispenssøknad. Byggets beskaffenhet hindrer heller ikke 
adkomst for brannbil men slange opp til 50 meter. 

Ifølge vår advokat og lovverket skal både kommune og brann/redning skal være behjelpelig, 
dette har ikke vi opplevd. Henviser også til befaring høsten 2018 av kommune/brann, der 
disse la fram en plan for området. Dere henviser til at det har kommet til en ny del i 
forskriften som tilsier min. 4 meter/max. 75 M2.  I byggteknisk forskrift TEK17 er formålet 
med forskriften ikke endret og vi mener vår innsendte byggesøknad tar hensyn ved at vi 
bidrar «til å begrense og forsinke brannspredning slik at personer nær brannen rekker å 
rømme i tillegg til at slokkeinnsatsen lettes.». Vi hevder vi ivaretar tiltak mot brannspredning 
mellom byggverk i vår byggesøknad fordi den kan forebygges gjennom bokstav b: «benytte 
brannskillende bygningsdeler med tilstrekkelig brannmotstand, bæreevne og stabilitet.» 

 

Kommunedirektørens kommentarer til avslaget: 

«Etter kommunedirektørens vurdering blir hensynene bak avstandskravet vesentlig 
tilsidesatt dersom man tillater en kortere avstand mellom campingenhetene enn hva 
forskriften tillater.  

2. Fordelene ved å innvilge dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.  

Fordelen ved å innvilge søknaden er at festerne slipper å utføre tids- og 
kostnadskrevende tiltak på plassen sin, og gjør plassen enklere å selge. Disse 
fordelene er kun relevant for festerne av plass 4, og skal i utgangspunktet ikke 
tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering etter plan- og bygningsloven. I 
utgangspunktet er det kun samfunnsmessige areal- og ressursdisponeringshensyn 
som er relevante fordeler i en dispensasjonsvurdering. Dette følger blant annet av 
Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2014/3266.» 

Det er hjemlet at hvis man har en løsning som er lik god eller bedre enn det hensikten med 
forskriften tilsier så kan man søke dispens, lik det brann/redning beskrev over. Igjen føler vi 
at vi stanger hodet i veggen og at verken brann/redning eller kommunen bidrar til løsning. 



Det er vanskelig å finne andre fordeler for andre på campingen, da plass 3 og 5 på 
campingplassen er spart å utføre noen sikkerhetstiltak. Og det er vi på plass 4 som må ta 
arbeidet og kostnadene selv om plassen nå er like stor som når vi kjøpte. 

«Ulempen ved å innvilge dispensasjon er at man firer på brannkrav som satt ut ifra 
sikkerhetshensyn. Selv om de har foreslått avbøtende tiltak, så har vi ingen 
dokumentasjon på at brannsikkerheten blir like god som om man hadde fulgt 
avstandskravet i forskrift. Det vil også gi uheldig presedens for framtidige saker om 
man tillater at festere av den enkelte campingenhet selv kan vurdere hva som vil 
være tilstrekkelig sikkerhetsnivå for sin plass.» 

Her har vi på plass 4 kun brukt de kravene som brann/redning ga i 2018 og som de sa var 
gode nok. Dermed er det ikke slik at det er vi som har vurdert hva som er godt nok. Det er 
brann/redning som vurderte den gang og det kunne de ha uttalt seg om nå, også. Igjen, lite 
hjelp fra brann/redning og kommune annet en ekstrakostnad for oss med å engasjere 
advokat, ansvarlig prosjekterende og utførende. Så lenge lov/forskrift åpner for en anledning 
til å omgå avstandsreglene så skrev vi en dispenssøknad på dette. 

«Kommunedirektøren kan se at tiltakene som ble byggesøkt av campingplasseier kan 
ha hatt en urettferdig virkning for festere av plass 4 i forhold til de andre plassene i 
nærheten. Kommunen legger seg imidlertid ikke opp i hvordan man løser dette, det 
er opp til campingplasseier i samråd med de enkelte plasseiere. Kommunen krever 
kun at avstandskravet på 4 meter mellom campingenhetene følges. Eventuelle 
uklarheter angående godkjent reguleringsplan og byggesøknader er 
campingplasseiers ansvar, og blir et privatrettslig anliggende mellom eier av 
campingplassen og festere av vognplassen.»  

Kommunedirektøren har rett. Det er under dette punktet at vi føler oss dolket i ryggen fordi 
vi bærer alle kostnader med å få parsellen i orden. Det er også her at vi sitter og kjenner på 
at vi ikke får noe hjelp fra verken naboer, plasseier eller kommune og brann/redning. De 
skylder på hverandre og ingen av partene har henvendt seg til oss med forslag til løsning, 
partene henviser til lov/forskrift og til de andre involverte i saken. Videre henviser avslaget 
til urimelige krav som igjen er kostbart for en part å bære: 

«I søknaden vises det til at nye forskriftskrav kun kommer til anvendelse ved 
vesentlig endringer av campingplass, mens dette allerede er en etablert 
campingplass. Siden tiltakene på campingplassen aldri har blitt byggesøkt, og derfor 
ikke hadde noen byggetillatelse før 01.06.2022, må campingplassen vurderes som en 
ny campingplass. Det er da reglene som gjaldt på tidspunktet for byggesøknad som 
gjelder. Avstandskravet trådte i kraft 01.03.2022, og var derfor gjeldende da det ble 
søkt om byggetillatelse for campingenhetene/spikerteltene.» 

Her ser man et godt eksempel på uthaling og unndragelse av ansvar. Kommune, 
brann/redning og plasseier er fullstendig klar over at plassen i 2014 skulle ha vært regulert 
da den ble innlemmet som næringsareal i kommunens arealplan. I 8 år har denne saken vært 
kjent for plasseier og kommune. Siden 2018, da kommune og brann/redning var på befaring 
og framla tiltak for hver enkelt vogn, fikk vi beskjed om å ikke gjøre noen tiltak ennå. I 4 år 



har vi da ventet på at reguleringsplan skulle etableres. Hensikten med trenering av å 
etablere reguleringsplan ser vi på som en villet aktivitet fra plasseier og særlig fra 
kommunen, slik at reguleringsplan skulle bli ferdig etter at den nye forskriften var godkjent. 

 

Som nevnt i både søknad og dispenssøknad, så vil vi gjerne og krever nå å få en dialog med 
plasseier, kommune og brann/redning for å finne løsninger på avstander og 
brannbegrensende tiltak for vår enhet. 

Vi opprettholder derfor vår dispenssøknad fordi vi med hjelp fra kommune og brann/redning 
mener å kunne finne en trygg og brannsikker løsning på forholdene rundt plass 4 og 
tilleggende områder. 

Videre har kommunen kjent til plasseringen og de påståtte ulovlighetene siden 2014, uten å 
ha fulgt opp. Det er utvist passivitet fra kommunens side som må føre til at dispensasjon nå 
bør gis, da vi har innrettet seg over lang tid, gjort store investeringer og brukt plassen i den 
tro at kommunen hadde akseptert det. I saker om ulovlighetsoppfølging gjelder 
forvaltningslovens alminnelige saksbehandlingsregler i lovens kapittel III, jf. forvaltningsloven 
§ 1 samt plan- og bygningsloven § 1-9. 

I forvaltningsloven § 11 a første ledd fremgår det at en sak skal forberedes og avgjøres «uten 
ugrunnet opphold». Innholdet i § 11 a første ledd har vært presisert i tidligere 
ombudsmannssaker, som i uttalelse 4. oktober 2016 (SOM-2016-1377): 

«Bestemmelsen stiller krav til både saksbehandlingstiden og hva som er akseptable 
årsaker til opphold i saksbehandlingen. Vilkåret ‘uten ugrunnet opphold’ er 
skjønnsmessig og det nærmere innholdet vil kunne variere etter blant annet 
saksområde og sakstype. De øvrige saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, blant 
annet kravet til en forsvarlig opplysning av saken i forvaltningsloven § 17 første ledd, 
vil kunne begrunne en lengre behandlingstid i kompliserte og prinsipielle saker enn i 
enklere saker.» 

Bestemmelsen stiller krav til fremdrift også under saksforberedelsen. Kommunens plikt til å 
undersøke og om nødvendig iverksette tiltak, oppstår når kommunen oppdager eller blir 
gjort oppmerksom på et mulig ulovlig forhold. Kommunen kan ikke unngå oppfølgingsplikten 
ved å utsette en formell oppstart av ulovlighetssaken. 

Slik vi har forstått har kommunen vært klar over situasjonen siden 2014, uten å ha foretatt 
seg noe. Dette tilsier en aksept av den utformingen som er gjort og at vedtaket er ugyldig 
eller i alle fall en saksbehandlingsfeil som fører til unødvendig stor ulempe for oss på plass 4, 
ved at vi hele tiden har innrettet oss i henhold til godkjent innretning fra plasseier over 
mange år. Dersom vi hadde fått vite om dette allerede i 2014, hadde vi innrettet oss 
annerledes.  

Vi ser det også slik at kostnadsfordeling mellom naboer bør i dette tilfelle fordeles likt, da 
det er urimelig at det nå kun er plass 4 som får kostnaden med utbedring. 



Ut fra kjennskap til avstander mellom vogn 3, 4 og 5, stiller jeg meg spørrende om fremlagte 
kart inneholder rette avstander. Av godkjent kart fra 2. juni ser jeg også at mange parseller 
er godkjent med større totalareal enn de 75 m2 som forskriften tillater og da er det betimelig 
å spørre om vi blir behandlet etter samme forskrift? 

 

Vi opprettholder derfor vår dispenssøknad med denne klagen og avventer et positivt og godt 
samarbeid med kommune og brann/redning for å løse denne saken. 

Vi ser det som positivt for om saken blir henvist til Statsforvalteren da vi ikke har mottatt 
forståelse fra plasseier, kommune og  naboer. 

 

Med vennlig hilsen  

Plass 4 ved Tråssåvika camping 

Knut Hølås 


