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SAKEN GJELDER: 
Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Ølsholmskjæret friluftsområde  
Eiendommen gnr/bnr 1/68 og 1/69 m.fl. 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for 
Ølsholmskjæret friluftsområde, som vist på plankart sist revidert 01.04.22. Bestemmelser er sist 
revidert 31.03.22.  
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningsloven § 12-12 tredje ledd jf.  
§ 1-9, samt forvaltningsloven kap. VI. Berørte parter underrettes ved særskilt brev jf. pbl § 12-12 
fjerde ledd, og vedtaket kunngjøres i henhold til samme bestemmelse femte ledd. 
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SAKSFRAMLEGG: 
Kort om saken 
Skaun kommune fremmer forslag til detaljreguleringsplan for Ølsholmskjæret friluftsområde. 
Med unntak av en boligtomt og en nausttomt, er det meste av arealet sikret som et statlig 
friluftsområde der Miljødirektoratet er eier av grunnen. Hensikten med planen er å legge til rette 
for utvikling av Ølsholmskjæret som et offentlig friområde for allmennheten. 
 
Planområdet ligger langs fv. 800 om lag 2 km nordvest for Buvika sentrum. Totalt areal er på ca. 
25 dekar. Planområdet består utelukkende av landareal med en omtrentlig 500 meter lang 
strandlinje. Tiltakshaver er Skaun kommune, mens Rambøll er plankonsulent.  
  



Bakgrunn  
Ølsholmskjæret har vært vist som friområde i 
ulike planer i mange år – tidligst i 1964, og senest 
i kommuneplanens arealdel vedtatt i 2014. I 2003 
ble området sikret som et statlig friområde og del 
av strandsoneplanen i Trondheimsregionen via 
fylkesdelplan” Ny giv”. Området ble ervervet av 
Miljødirektoratet i 2011/2012, etter at det ble 
inngått avtale om frivillig grunnerverv mellom 
tidligere grunneier og Skaun kommune i 2010. 
Unntatt fra ervervet var et eksisterende naust 
som skulle beholdes i grunneiers eie, med en 
tilhørende grunnparsell på om lag 1000m2. 
Denne parsellen med tilhørende naust eies i dag 
av ny eier og har gnr/bnr. 1/67. Unntatt fra 
ervervet var også en eksisterende boligtomt 
tilhørende en annen grunneier med gnr/bnr. 
1/36.  
 
 
Sektormyndigheter, grunneiere og andre rettighetshavere ble varslet om oppstart av 
reguleringsarbeid i brev 4. oktober 2012. Siden den gang har planen vært gjennom en forholdsvis 
omfattende prosess som har pågått over flere år. De siste årene har prosessen stoppet opp, før 
den nå er satt i gang igjen.  
 
 



Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble gjort 9. oktober 2012. Oppstartmøte fant sted 27. 
juni 2013. Planen ble videre 1. gangs behandlet i Plan og miljøutvalget [PMU] i mars 2015. Etter 
1. høringsrunde ble planen sluttbehandlet i PMU i september samme år, der innstillingen ble 
vedtatt. I det følgende kommunestyret 28. januar 2016 ble innstillingen nok en gang vedtatt – 
dog med tre endringspunkter. Det er hovedsakelig et av disse endringspunktene som har vært 
gjenstand for den videre utsettelsen av saken. Endringspunktet omfattet at nausttomten med 
gnr/bnr. 1/67 i kommunestyret ble omgjort til boligformål – i motsetning til tidligere planforslag 
hvor tomta var regulert til naust. Denne endringen ble ikke sendt på høring. 
 
Kommunestyrets vedtak ble påklaget av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trondheimsregionens 
friluftsråd og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Samtlige klager gjaldt kommunestyrets vedtatte 
endring av nausttomten til boligtomt. Kort oppsummert mente klagerne at en boligtomt ville 
forringe friluftsområdet i vesentlig grad. I tillegg ble det påpekt at denne endringen var såpass 
vesentlig at planen skulle ha vært sendt på en ny høring. Videre burde tiltak som strider mot 
gjeldende planretningslinjer være godt begrunnet – noe høringsinstansen anså at ikke var gjort.  
 
Klagebehandlingen fant sted i kommunestyret 25. mai 2016. Der ble planvedtaket av 28. januar 
2016 opphevet, og det ble isteden vedtatt at tidligere vedtak, altså de påklagede endringene, 
skulle sendes på høring. Planen var på 2. gangshøring fra november 2016 til januar 2017. På 
grunn av lang behandlingstid og innsigelser etter denne høringen, har planen også vært sendt på 
en begrenset høring fra februar – mars 2022 før den nå legges fram for sluttbehandles.  
 
 
 
 



Nøkkelinformasjon 
Tiltakshaver: Skaun kommune  
Plankonsulent: Rambøll Norge AS 
Arealstørrelse: Ca. 25 dekar  
Plan-ID: 5029 201307 
Eiendommer:  1/69 og 1/68 (Eies av Miljødirektoratet) 
  1/67 (Eies av Erlend Olstad) 
  1/36 (Eies av Camilla Mork Kjærem og Rune Kjærem) 
  1065/6 (Eies av Trøndelag fylkeskommune)  
 
 
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 
I forbindelse med 2. gangshøringen i 2016/2017, kom det inn uttalelser fra 6 ulike parter. De 6 
partene bestod av sektormyndigheter og daværende eier av gnr/bnr. 1/67. Til sammen ble det 
varslet én innsigelse og to vilkår for egengodkjenning. Alle innsigelser/vilkår for 
egengodkjenning knyttet seg til bruk av eiendommen gnr/bnr. 1/67. Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde henholdsvis vilkår for egengodkjenning og 
innsigelse til boligformålet på grunn av konflikter knyttet til strandsonen og friområdet. Statens 
Vegvesen hadde vilkår for egengodkjenning som omhandlet at avkjørsel måtte utbedres dersom 
det skulle reguleres inn ny boligtomt. 
 
På den begrensede høringen i 2022 ble planforslaget nok en gang sendt til berørte 
sektormyndigheter og grunneiere. Dokumentene som ble sendt ut var revidert på bakgrunn av 
innspillene fra 2. høringsrunde.  
 

 
 
Siden de to siste høringsrundene er det gjennomført endringer i planen. De fleste endringene ble 
gjort etter 2. høringsrunde. Med andre ord er planen svært lik den som ble sendt på begrenset 
høring. Den vesentligste endringen totalt sett er at gnr/bnr. 1/67 igjen er regulert til naustformål 
– fremfor boligformål. Med dette medfølger strengere bestemmelser på en del områder. Slik 
planen nå fremlegges er den så å si identisk med planen som var oppe i PMU i sluttbehandlingen 
i 2015 med tanke på naustformålet. Av bestemmelsene i § 4.2 fremgår nå følgende: 
 



- Naust kan ikke innredes for overnatting og beboelse 
- Maksimalt tillatt gesimshøyde for bebyggelse er 3,0 meter 
- Det tillates maksimalt 55 kvm grunnflate for naust i området 
- Det tillates kun oppført 1 naust på eiendommen 
- Det tillates ikke oppføring av gjerde 

 
Grunnen til at gnr/bnr. 1/67 reguleres tilbake til naustformål begrunnes med flere punkter. For 
det første vil en regulering til naust være i samsvar med dagens bruk av arealet – der det nettopp 
står et naust. For det andre vil naustformål være i samsvar avtalen om grunnerverv som ble 
inngått mellom daværende eier og kommunen i 2010. I avtalen nevnes ikke boligeiendom, men 
en regulering til naust. Følgende står i avtalens punkt 2: «Ved reguleringsplanbehandling av området – 
eller ved rullering av kommuneplanens arealdel – der naustet befinner seg, vil kommunen søke å regulere det 
arealet naustet beslaglegger til byggeområde for naust. Partene er innforstått med at det ikke utløser noen form for 
erstatning til Olstad dersom slik regulering ikke lar seg gjennomføre, uaktet av bakgrunn».   
 
For det tredje vil en bolig som regel, og også i dette tilfellet, virke langt mer privatiserende på 
omgivelsene enn et naust. De nåværende bestemmelsene er etter kommunedirektørens vurdering 
en nødvendig plan- og byggesaksoppfølging av reguleringsformålet naust, og vil redusere den 
privatiserende effekten. Etablering av en ny boligtomt vil for det fjerde være i strid med det 
generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag i henhold til plan- og 
bygningsloven § 1-8. Det vil også være i strid med statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen. I sistnevnte retningslinje er Skaun plassert i en sone der 
presset på arealene er regnet som stort og der byggeforbudet som hovedregel skal praktiseres 
strengt.  
 
For det femte ansees saken som prinsipielt viktig, da den kan få presedens for framtidige plan- 
og byggesaker i Trondheimsregionen. Det er betenkelig hvis en rekke små enkeltsaker gradvis 
reduserer allmennhetens tilgang til strandsonen. Alt i alt mener kommunedirektøren at de private 
fordelene ved å regulere inn et nytt boligformål på ingen måte veier opp for de betydelige 
ulempene dette vil ha allmenn ferdsel og opphold. Basert på forelagt planmateriale er samtlige 
innsigelser trukket. I løpet av den begrensede høringen kom det heller ikke inn noen merknader 
fra grunneiere i området som motsatte seg planforslaget.  
 

 

PLANEN 
I forslaget til plan er det meste av arealet regulert til friområde. I tillegg til en parkeringsplass og 
en kollektivholdeplass, er ellers to mindre eiendommer inntegnet med henholdsvis naust- og 
boligformål. Både boligformålet og naustformålet er hovedsakelig en innregulering av 
situasjonen slik den er i dag. I friområdet legges det opp til en rekke ulike aktiviteter. Plankartet 
og bestemmelsene er forholdsvis fleksible når det kommer til nøyaktig hvilke aktiviteter det 
tilrettelegges for og hvor disse plasseres. Det er laget en illustrasjonsplan der følgende aktiviteter 
foreslås:  



 
 

 Solingsareal  
 Utsiktspunkt  
 Stupebrett  
 Sandvolleyballbane  
 Sanitærbygg/uteskolebase/opphold 

under tak  
 Ballslette  
 Turstier 
 Lekeapparater  
 Asfaltkuler  
 Vegetasjon som skjerming fra 

fylkesvegen  
 Skjermende voll fra fylkesvegen  
 Bord og benker 
 Bålplass 

 
 
 
På den begrensede høringen var det tilføyd en bestemmelse i § 6.1 som tillot å bygge et 
badeanlegg i sjøen i tilknytning til friområdet. Badeanlegget skulle tilrettelegge for utendørs 
svømming og svømmeundervisning. Formålet med bestemmelsen var å muliggjøre et enda 
bredere sett med aktiviteter i friområdet generelt, samt skape en plass som kunne benyttes til 
både fritidssvømming og svømmeundervisning i livredning og selvberging. Da det var usikkert 
nøyaktig hvor og hvordan badeanlegget skulle utformes, var det presisert i bestemmelsene at 
tiltakets konsekvenser måtte undersøkes og beskrives ved byggesøknad.  
 
Etter faglig råd fra både statsforvalteren og fylkeskommunen, har kommunedirektøren imidlertid 
valgt å ta bestemmelsen ut av planen. Dette begrunnes med at plankartet ikke på noe tidspunkt 
har inkludert areal i sjø. Det aktuelle sjøarealet måtte i tilfelle vært innlemmet i plankartet – noe 
som ville krevd et nytt varsel om oppstart og en enda lengre planprosess. Det ville også krevd en 
del utredningsarbeid, med mer nøyaktig avklaring av tiltakets omfang og konsekvenser. 
Kommunedirektøren mener fremdeles at et badeanlegg kan være et aktuelt og godt tiltak i 
tilknytning til friområdet. Det betraktes likevel som enklere å eventuelt detaljregulere for dette i 
en senere detaljprosess når forhold er mer avklart, slik at alle hensyn kan ivaretas på riktig måte. 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen kan også vurderes. 
 

Dagens situasjon og vurdering av konsekvenser av planforslaget 
Forholdet til andre planer  
Det er ingen reguleringsplaner i området fra før. Planområdet omfattes kun av kommuneplanens 
arealdel [KPA], delplan Buvika, som ble vedtatt i 2014. I KPA er området avsatt til friområde, 
boligbebyggelse og parkering. Kommuneplanen viser ikke innregulering av naust, og p-plassen er 
litt annerledes plassert enn i foreslått plan. I det aller vesentligste er planforslaget likevel i tråd 
med kommuneplanen. 



 
 
Bebyggelse 
Eksisterende bebyggelse 
Ett eksisterende bolighus og ett eksisterende naust står på egne eiendommer og er regulert inn 
som henholdsvis bolig og naust med tilhørende bestemmelser. Bestemmelsene knyttet til 
eksisterende bebyggelse er i det vesentligste en regulering av dagens situasjon, med få muligheter 
for bygningsmessige eller bruksmessige utvidelser. Når det gjelder den eksisterende boligen er 
følgende bestemmelser satt i § 4.1:   
 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
- Maksimalt tillatt utnyttelse er 20 % BYA.  
- Maksimalt tillatte gesimshøyde er 7 meter og mønehøyde 8 meter, målt fra gjennomsnittlig planert 

terreng.  
- Det skal være maksimalt 1 boenhet på eiendommen. 

 
I tillegg til naustet regulert til naustformål, befinner det seg to andre naust på arealet regulert til 
friområde. Selv om Miljødirektoratet her eier grunnen, foreligger det bruksrettigheter på disse 
naustene. Et tredje naust skal også rives, slik plankartet viser. Vurderingen om at de sistnevnte 
naustene ikke reguleres naustformål, baserer seg på tanken om at naustene kan eksistere så lenge 
de står grunnet bruksrettighetene. Reguleringsformålet friområde åpner imidlertid ikke for tiltak 
eller nybygging av naust.   
 
 



 
Planlagt bebyggelse 
Planen gir mulighet for å oppføre bebyggelse innenfor friområdet som er i tråd med formålet og 
som tjener områdets bruk for allmennheten. I bestemmelsesområde #1 er det tenkt bygget et 
publikumsbygg med blant annet toalett, lager og takoverbygg som kan gi ly. Maks gesimshøyde 
er 4,5 meter. I bestemmelsesområde #2 er det tiltenkt naust for båt, kano og lignende. Maks 
gesimshøyde er 3,5 meter. Merk at bestemmelsesområde #1 er helt konkret avgrenset, mens 
område #2 stort sett gjelder hele den østlige delen av planområdet. Plassering av bygninger i 
sistnevnte område er derfor ikke like strengt avgrenset.  
 
Siden 2. gangshøringen er det tegnet inn byggegrenser på plankartet. Byggegrensen til friområdet 
er plassert 15 meter fra senterlinjen til fylkesvegen. Videre følger byggegrensen formålsgrensen til 
friområdet mot sjøen. Dette presiseres i § 6.1 i bestemmelsene. Inntegning av byggegrense 
medfører at det ikke må søkes som dispensasjon fra den generelle byggegrensen mot veg når 
eiendommen skal bebygges. Byggegrensen på boligeiendommen og nausteiendommen er på sin 
side satt minimum 4 meter fra friområdet. Dette er i samsvar med plan- og bygningsloven § 29-4 
og hindrer at byggverk plasseres for nært friområdet.  
 
Bebyggelse i strandsonen vil alltid kunne virke privatiserende og er derfor utfordrende. 
Lovverket legger sterk vekt på allmennhetens interesser i strandsonen. Etter 
kommunedirektørens vurdering er både private og offentlighet hensyn ivaretatt på en så god 
måte som mulig i det presenterte planforslaget.  

 
 

Grunnforhold  
I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført flere grunnundersøkelser i og omkring 
planområdet, samt utarbeidet tre geotekniske rapporter. Samtlige rapporter er laget av 
Multiconsult og ligger som vedlegg. Reguleringsområdet ligger under marin grense. I henhold til 
faresonekart fra NVE er området delvis innenfor kvikkleiresone nr. 157 «Ølsholm». Sonen er i 
risikoklasse 3, har lav faregrad og alvorlig konsekvens.   

 
Den første geotekniske rapporten er datert 24.05.13. Rapporten ble med andre ord laget på et 
forholdvis tidlig stadium i planprosessen. Ifølge rapporten deles området i to 
grunnforholdsmessig. På områdene øst for eiendommen gnr/bnr. 1/36 (delområde 1) består 
grunnen av til dels bløt og sensitiv leire. Det er påvist kvikkleire/sprøbruddsmateriale på den 
sørlige delen av reguleringsområdet. På områdene vest for nevnte eiendom (delområde 2) består 
grunnen av fastere og lite sensitiv leire. For utnyttelse av de østlige områdene må det ifølge 
rapporten utføres nærmere stabilitetsvurderinger og beregninger før eventuell utnyttelse av 
områdene. Den vestlige delen av området kan utnyttes til oppfylling og senere friluftsformål på 
eksisterende geoteknisk grunnlag.  
 
 
 



 

 
 
 
Ettersom den geotekniske rapporten fra 2013 er datert forholdsvis langt tilbake i tid, har 
kommunen siden 2. gangshøringen fått utarbeidet en ny geoteknisk vurdering for å sikre at 
geotekniske forhold er ivaretatt i henhold til nye krav/veiledninger for geoteknikk. De nyeste 
geotekniske rapportene er datert 03.12.21 og 21.12.21. Mens førstnevnte rapport er en 
datarapport som presenterer resultater fra utførte geotekniske grunnundersøkelser, er sistnevnte 



en geoteknisk vurdering av områdestabiliteten. Av geoteknisk rapport datert 21.12.21 kommer 
det frem at skredfare for kvikkleireskred utelukkes i henhold til kriteriene gitt i NVEs veileder nr. 
1/2019, basert på utførte grunnundersøkelser. Det poengteres at lokalstabilitet ved fylling og 
graving fortsatt må ivaretas i alle faser av utbyggingen.    
 
Basert på innspill fra NVE på 2. høringsrunde er det gjort mindre justeringer og presiseringer 
knyttet til geoteknisk oppfølging i § 3.3 i bestemmelsene. Det presiseres nå at for hele 
planområdet skal tiltak følge rådene/anbefalingene i Multiconsults rapport 415836 tilhørende 
saken, datert 24.05.13. For hele planområdet skal tiltak i tillegg følge rådene/anbefalingene i 
Multiconsults rapport tilhørende saken, datert 21.12.21.  
 
Trafikkforhold 
Fv. 800 strekker seg langs hele planområdet i sør. Skiltet fartsgrense er 60 km/t. Vegen hadde i 
2020 en ÅDT på 756, mens andelen lange kjøretøy var på 12%. Fylkesvegen fungerer imidlertid 
som avlastningsveg for E39 og kan dermed i perioder ha relativt høy trafikkmengde. Ved 
etablering av friområdet kan trafikken også forventes noe økt. En realisering av planen vurderes 
imidlertid ikke å gi vesentlig trafikale utfordringer. Det er beregnet å være mest trafikk til og fra 
friområdet på tidspunkt der det normalt er forholdsvis lite trafikk på fylkesvegen (på kvelder og i 
helger). I tillegg vil mange sannsynligvis også gå og sykle til Ølsholmskjæret på grunn av gode 
gang- og sykkelforbindelser og planområdets forholdsvis sentrale beliggenhet.  
 
Dagens bussholdeplass ligger omtrent der ny avkjørsel er tenkt etablert. Holdeplassen foreslås 
flyttet ca. 35 meter lenger øst mot Buvika. En ulempe med dette er at busser på holdeplassen vil 
stå i frisiktsonen fra avkjørselen. Det er likevel ikke ønskelig å flytte holdeplassen lenger mot øst 
fordi den da kommer for nært en sving. Totalt sett ansees plasseringen av den nye holdeplassen 
som akseptabel. Det er ikke spesielt mye busstrafikk i området. Som rekkefølgekrav er det satt at 
ny kollektivholdeplass skal være opparbeidet før ny avkjørsel og ny parkeringsplass ferdigstilles.  
 
Det finnes i dag en eksisterende grusveg i planområdet som betjener arealet regulert til bolig og 
naust. På 2. gangshøringen var vegen tegnet inn i plankartet. Vegen er nå tatt ut av plankartet da 
det ikke lenger er aktuelt å bygge bolig på nausttomten. Vegen ansees i stedet som en del av 
stisystem. For å sørge for at vegen ikke forsvinner er det fastsatt i bestemmelsene § 6.1 at vegen 
skal opprettholdes.  
 
 

Trafikksikkerhet  
I dag går det en gang- og sykkelveg på andre siden av fv. 800, sett fra friområdet. Gående 
og syklende herfra må derfor krysse vegen for å komme til planområdet. Det samme må 
bussreisende som kommer fra vest, da den tilhørende holdeplassen ligger på sørsiden. 
Når friområdet realiseres antas det å bli en økning i antallet besøkende, og dermed også 
personer som vil krysse fylkesvegen.    

 
Fylkesvegen er ikke en del av planområdet, og det er heller ikke mulig å regulere inn 
kryssinger på plannivå. For å sikre trygg adkomst er det likevel satt som vilkår i 



rekkefølgebestemmelsene at trafikksikker krysning for myke trafikanter over fylkesveg 
800 skal være etablert før opparbeidelse av friområdet. I ROS-analysen nevnes flere 
forslag til løsninger for å sikre tilfredsstillende trafikksikkerhet. Eksempelvis foreslås det 
at krysninger av fylkesvegen bør legges til hver sin ende av planområdet, at 
krysningspunktene bør være uten markert fotgjengerovergang, samt å redusere 
hastigheten på fylkesvegen og å oppføre ekstra belysning.   
 

 
Parkering  
Arealet regulert til parkering er beregnet å ha plass til ca. 30 p-plasser, hvorav 4 er tenkt 
tilrettelagt som HC-plasser. Bestemmelsene sikrer at minst 10 % av p-plassene skal 
tilrettelegges for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilgang til antall 
parkeringsplasser vurderes som tilstrekkelig, og parkeringsplassen forventes sjeldent å 
være fylt opp.    
 
Når det gjelder sykkelparkering er det ikke satt konkrete krav i bestemmelsene om at 
dette skal etableres. Planen har likevel til hensikt at dette etableres, og plasser er tegnet 
inn i illustrasjonsplanen. Anslagsvis foreslår planbeskrivelsen 30 sykkelparkeringsplasser. 
Spesielt med tanke på å gjøre området attraktivt for barn og unge, betraktes det som 
viktig at plasser for sykkelparkering finnes.   
 
 

 
Vann, avløp og overvann 
I planbeskrivelsen er det beskrevet at dersom det skal etableres toalett eller andre tiltak som 
krever vannforsyning, må det kobles på eksisterende vannledning i området, vannledning langs 
fylkesvegen, eller etableres ny vannledning. Spillvann kobles på eksisterende trasé gjennom 
området og pumpes til renseanlegget sør for fv. 800.  
 
Siden 2. høringsrunde er det utarbeidet en ny ROS-analyse. Dette skyldes at den eldre analysen 
var fra 2014 og at det siden den gang er kommet en ny veileder for ROS-analyser fra 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2017. Kunnskapsgrunnlaget er også noe 
endret over årene. I ROS-analysen kommer det frem at havnivåstigning i seg selv ikke er ansett å 
utgjøre en risiko for planområdet. Havnivåstigningen sett i sammenheng med stormflo vil 
utgjøre en større risiko. Det er spesielt de eksisterende naustene i vannkanten som er sårbare for 
stormflo. Da bestemmelsene sikrer at det ikke tillates overnatting og beboelse i naustene, ansees 
dette ikke å utgjøre noen risiko for mennesker. Materielle skader vil imidlertid kunne oppstå. 
Ellers bør det i forbindelse med kommende prosjektering gjøres en vurdering av akseptabel 
oversvømmelsesfare ved plassering og utforming av nye byggverk – spesielt innenfor 
bestemmelsesområde #2 som er spesielt utsatt. Bestemmelsesområdet sikrer en viss fleksibilitet 
på hvor byggverkene kan plasseres, og der hensynet til stormflo bør tas med i denne avveiingen.    
 
 
 



 
 
Jordbruk 
Det finnes større arealer med dyrkbar jord innenfor plangrensen. 10 000 m2 består av jord med 
svært god kvalitet, mens ca. 3000 m2 har god jordkvalitet. I forbindelse med opparbeiding av 
friområdet kan jordbruksjord bli omdisponert. Særlig i forbindelse med etablering av 
parkeringsplassen vil trolig noe jord bli fjernet. Øvrig jord er likevel planlagt å bli værende på 
stedet, slik at det meste av jorda holdes intakt. Dermed kan den tas i bruk senere dersom det er 
ønskelig, og ikke forringes som en følge av tiltak.   
 
Kulturminner  
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller SEFRAK-bygninger i planområdet. 
Ut fra fylkeskommunens vurdering er det liten risiko for at planen vil komme i konflikt med 
automatisk fredede kulturminner på land. Dersom det likevel støtes på et mulig fredet eller 
vernet kulturminne under arbeidet, sikrer § 3.4 at arbeidet skal stanses umiddelbart og 
kulturmyndigheter varsles. Kulturminnebestemmelsen er konkretisert noe siden den begrensede 
høringen etter tilbakemelding fra fylkeskommunen.  
 
 
 
FOLKEHELSEVURDERING:  
Folkehelsemessig er det viktig å sikre befolkningen tilgang til grønne lunger og muligheter for 
naturopplevelser og fysisk aktivitet. Steder langs sjøen er ofte svært attraktive. Ølsholmskjæret vil 
med sin forholdsvis sentrale beliggenhet kunne bli et svært positivt tilskudd til Skaun kommunes 
grønnstruktur. Området er tenkt tilrettelagt for allmenheten og er derfor et gunstig tiltak for å 
tilgjengeliggjøre strandlinjen for befolkningen. Med opparbeiding av over 20 dekar friområde vil 



kommunen kunne få et verdifullt sted å være for skoler, barnehager og andre som ønsker å 
benytte seg av tilbudet.  
 
Til tross for at planområdet er forholdsvis flatt, og slik sett har et godt utgangspunkt for å kunne 
utformes universelt, er deler av arealet i dag ulendt og lite tilgjengelig. Planforslaget legger til rette 
for flere tiltak for at stedet skal oppleves tilgjengelig for alle – uavhengig av funksjonsevne. Særlig 
viktig i denne sammenheng betraktes forslagene om et stisystem med fast dekke, platting med 
sjøutsikt og p-plasser for funksjonshemmede, som vist i illustrasjonsplanen. Bestemmelsene 
sikrer at friområdet skal utformes etter prinsippene om universell utforming – og på den måten 
være tilrettelagt for alle som måtte ønske å tilbringe tid her.  
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
Med tanke på naturmangfoldet befinner det seg et større registreringsområde av arter som går 
delvis innenfor planens grenser. Flere av artene er rødlistede og mange er også truede i en eller 
annen form. Kanadagås - en art på fremmedartlista med svært høy risiko er også registrert. Når 
det gjelder naturtyper, grenser planområdet mot Gaulosen – en marin naturtype med svært viktig 
verdi. Naturtypen er bløtbunnsområder i strandsonen. Videre ligger området i tilknytning til 
Gaulosen marine verneområde som stekker seg langs hele planområdets strandsone. Formålet 
med verneområdet er å ta vare på et område som inneholder truet, sjelden og sårbar natur, 
representerer bestemte typer natur og som har særskilt naturvitenskapelig verdi.  

 
 
Siden 2. høringsrunde er det presisert i bestemmelsene at selv om beplantning av ny vegetasjon 
er tillatt, bør fokuset fortrinnsvis være på å ivareta vegetasjonen som finnes i området. Særlig 
eksisterende vegetasjon mellom dagens strandsone og jordbruksområde bør bevares. Den 
eksisterende vegetasjonen kan være fordelaktig både for opplevelsesverdien, som vindskjerming, 
samt for det lokale naturmangfoldet. I bestemmelsene er det presisert at det ikke tillattes planting 
av fremmede arter. 
 
Selv om planområdet ligger i tilknytning til flere naturverdier, vurder kommunedirektøren at 
planforslaget ikke kommer i vesentlig konflikt med disse. Tiltaket betraktes som forholdsvis 



beskjedent men svært allmennyttig. Konsekvenser for naturmangfoldet ansees som minimale. 
Opparbeiding av friområdet vil naturlig nok kunne føre til endringer i naturmangfoldet, 
sammenlignet med dagens situasjon. Mer tilstedeværelse av menneskelig aktivitet vil kunne 
påvirke dyre- og plantelivet. Planforslaget legger likevel ikke opp til tiltak som vil ha innvirkning 
på det lokale naturmiljøet i betydelig negativ grad. Det planlagte reguleringsformålet «friområde» 
sikrer tvert imot de grønne arealene mot fremtidig nedbygging – noe som totalt sett betraktes 
som svært positivt for naturmangfoldet.  
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Skaun kommune er tiltakshaver og bekoster prosjektet.  
 
 
Konklusjon  
Planen legger opp til et friområde med varierte aktiviteter som kan tas i bruk av alle. Det er lenge 
siden Ølsholmskjæret ble vurdert som friområde for første gang. Planen har siden den gang 
gjennomgått en forholdsvis omfattende prosess der interessemotsetninger har ført til utsettelser. 
Det forelagte planforslaget tar stilling til både muligheter og utfordringer med området, og 
balanserer private og offentlige hensyn. Alt i alt betraktes det fremlagte forslaget til 
reguleringsplan å ha overveiende positive konsekvenser, og der en opparbeiding av friområdet i 
tråd med planen vil gi Skaun kommune et attraktivt og sentralt utfartssted for befolkningen. 
Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas.  
 
 
 


