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Referat fra oppstartsmøte - Reguleringsplan for Tråsåvika camping 
Eiendommen gnr/bnr/fnr 133/1/3 - Plan-ID 202003 
 
Generelt 
Planområdet består av eiendommen gnr/bnr/fnr 133/1/3, beliggende ved Tråsåvika nord for FV 800. 
Dagens arealformål i kommuneplanens arealdel (KPA), delplan Børsa-Viggja, er næringsvirksomhet og 
LNFR. 
 
Konsulent/forslagsstiller: On Arkitekter AS 
Hjemmelshaver: Tråsåvika Camping AS (får tilsendt behandlingsgebyr) 
 
Plan-ID: 202003 (bruk denne) 
Nasjonal plan-ID med kommunenr.: 5029202003 
 
Bakgrunn 
Kommunens byggesaksavdeling og Skaun og Orkdal brann- og redningstjeneste gjennomførte tilsyn av 
campingplassen 03.09.2018 (sak 18/2782). Tilsynet avdekket blant annet følgende forhold: 

 Spikertelt og noen hytter var ikke omsøkt til kommunen 

 Bygg oppført innenfor strandsonen, det generelle byggeforbudet i 100-meterssonen langs 
kysten 

 Noen bygg oppført på areal avsatt til LNFR-formål i KPA 
Kommunens konklusjon var blant annet at det bør utarbeides en reguleringsplan for å hjelpe med å 
rette opp i disse forholdene. Under følger punkter som ble diskutert i oppstartsmøtet. 
 
Bestemmelser 

 Rammer for utforming og størrelse på spikertelt og hytter bør fastsettes i bestemmelsene 

 Avstand mellom konstruksjonene blir allerede ivaretatt gjennom TEK, men det kan være 
hensiktsmessig å henvise til TEK 

 



 

 

 Bestemmelser om utforming av internveger bør inkluderes for å ivareta aksjonsveger for 
utrykningskjøretøy 

 
Plankart 

 Det kan være nyttig å inkludere noe av fjorden ved badestranda i plankartet av hensyn til 
badevannskvalitet og utslipp 

 Sør-vest i planområdet må det omreguleres fra LNFR-formål til campingplass 

 Terrenget som er uegnet til campingplass nord i planområdet reguleres til friområde 

 Vegen som passerer administrasjonsbygget og som fungerer som adkomst for nabotomten må 
tegnes inn i kartet 

 Det må angis en byggegrense fra fjorden 
 
VA 

 Det skal utarbeides en VA-plan sammen med reguleringsplanen 

 Kommunen ønsker en redegjøring av dagens situasjon 

 Det må dokumenteres hvor avløpsrestene går i fjorden av hensyn til badevannskvaliteten 
 
Annet 

 Tillatt avstand mellom hyttene i nord må fastsettes. Hjemmelshaver/forslagsstiller må 
undersøke hos Dafro om det er bygd inn brannhemmende tiltak i hyttene. 

 Kommunen vil ikke stille krav om konsekvensutredning 

 En formålsendring fra LNFR-formål til campingplass må begrunnes 

 Planavgrensning og oppstartsvarsel sendes til kommunen for godkjenning før publisering 
 
 
Med hilsen 
Teknisk kontor 
 

 
Henning Sigstad 
saksbehandler  

 

Direkte innvalg: 72 86 72 17 
 
 

 
Vedlegg: 

- SOSI-filer av delplan Børsa-Viggja og VA for området 
- Naboliste 
- Siste kjente vedtak om utslipp 


