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Melding om ferdigstilte arkeologiske utgravninger, 
områdeplan for Ølsholmlykkja, Skaun kommune 
NTNU Vitenskapsmuseet har orientert om at utgravningen på ID 270455, 
Buvika, gnr.1/55 i Skaun kommune er avsluttet, i brev datert 06.09.2022. 
 
Vi bekrefter med dette at de arkeologiske utgravingene som er hjemlet i 
gjeldende reguleringsplan for Ølsholmlykkja, reguleringsbestemmelsene § 7.1 
er gjennomført. Vilkårene for tillatelsen er dermed oppfylt, og det omsøkte 
området er klargjort for anleggsvirksomhet.  
 
Rapport 
NTNU Vitenskapsmuseet oversender sin rapport for det arkeologiske arbeidet 
så snart som mulig, og senest innen 18 måneder etter ferdigstilt utgravning, 
det vil si innen 06.03.2024.  
 
Ubrukte midler 
Hvis det er noen ubrukte midler igjen etter utgravningen, vil disse tilbakeføres 
når NTNU Vitenskapsmuseet har avsluttet regnskapet.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingvild Sjøbakk 
Rådgiver/arkeolog 
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
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