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Skaun kommune 
 
Arkivkode:  L12 
Arkivsaksnr:   18/1512  
Saksbehandler:  Kai Øverland  
 
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/20 Plan og miljøutvalget 28.04.2020 
46/20 Plan og miljøutvalget 17.11.2020 
17/21 Plan og miljøutvalget 27.04.2021 
61/21 Kommunestyret 10.06.2021 
 
Innstilling: 
PMUs INNSTILLING: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas områdeplan Ølsholmlykkja, med tilhørende 
plankart datert 09.04.2021 og bestemmelser datert 13.04.2021, og med følgende vilkårspunkt:  
 Byggverk og tilhørende uteareal skal jfr. Tek 17 § 7-3 plasseres, dimensjoneres eller sikres mot 
skred, herunder sekundærvirkninger av skred. Området har i utgangspunktet ikke tilstrekkelig 
sikkerhet mot naturpåkjenninger, og kompenserende tiltak skal beskrives i byggesøknader. Dette må 
sees i lys av kommende klimaendringer, der store nedbørshendelser og endringer i nedbørsmønstre 
kan påvirke sikkerhetsnivået.  
 Det må sikres at nødetater har en trygg tilgang til hele områdeplanområdet og tilstøtende 
eiendommer ved å unngå vegføringer innenfor de skraverte faresonene for skred.  
 
 
Behandling/vedtak i Plan og miljøutvalget den 28.04.2020 sak 11/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges områdeplan Ølsholmlykkja, med plankart 
datert 16.04.2020 og bestemmelser datert 17.04.2020, ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
Behandling/vedtak i Plan og miljøutvalget den 17.11.2020 sak 46/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges områdeplan Ølsholmlykkja, med plankart 
datert 05.11.2020 og bestemmelser datert 05.11.2020, ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
Behandling/vedtak i Plan og miljøutvalget den 27.04.2021 sak 17/21 
 
Behandling: 
Forslag fra arbeiderpartiet: 
Saken utsettes til neste møte i PMU fordi saken er blitt utsendt for sent. 
 



Side 2 av 2

 
Willy Horrigmo ba om et kort gruppemøte før behandling av saken. Dette ble innvilget. 
 
 
Det ble stemt over forslaget fra Arbeiderpartiet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i PMU. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 10.06.2021 sak 61/21 
 
Behandling: 
PMUs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas områdeplan Ølsholmlykkja, med tilhørende 
plankart datert 09.04.2021 og bestemmelser datert 13.04.2021, og med følgende vilkårspunkt:  

 Byggverk og tilhørende uteareal skal jfr. Tek 17 § 7-3 plasseres, dimensjoneres eller sikres 
mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred. Området har i utgangspunktet ikke 
tilstrekkelig sikkerhet mot naturpåkjenninger, og kompenserende tiltak skal beskrives i 
byggesøknader. Dette må sees i lys av kommende klimaendringer, der store 
nedbørshendelser og endringer i nedbørsmønstre kan påvirke sikkerhetsnivået.  

 Det må sikres at nødetater har en trygg tilgang til hele områdeplanområdet og tilstøtende 
eiendommer ved å unngå vegføringer innenfor de skraverte faresonene for skred. 

 
 
 
 
Børsa, 11.06.21 
Rett utskrift 
 
 
Ida Gaustad


