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Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Tråsåvika camping - 

Skaun kommune 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte 

reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 

 

Klima og miljø 

Skaun er en kommune med stort arealpress på strandsonen langs sjøen. Det må gjennom 

planforslaget komme frem hvordan hensynet til tilgjengelighet langs strandsonen for allmenheten 

blir ivaretatt. Vi minner om at statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen inneholder retningslinjer som skal legges til grunn for hvordan arealene innenfor 

reguleringsplanen kan disponeres. Det må også legges inn byggegrense mot sjø i planen. 

Planområdet ligger like inntil fylkesveg 800 og støypåvirkning fra denne må vurderes og eventuelt 

utredes i planarbeidet. 

 

Samfunnssikkerhet 

Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med plan- og 

bygningsloven § 4-3, og viser til DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 

(2017). Se også ny sjekkliste i vedlegg 5 for eksempler på uønskede hendelser og lenker til nyttige 

regelverk. Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og analyser ikke er å 

anse som en ROS-analyse.  

 

ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens 

forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan påvirke tiltaket. Se mer 

informasjon på klimatilpasning.no og i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine veiledere. Vi 

viser samtidig til utarbeidede klimaprofiler for alle fylker som kan benyttes i arbeidet med ROS-

analysen. 

Vi gjør videre oppmerksom på at det for planområder under marin grense må vises aktsomhet for 

mulige forekomster av skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. For 

oppfølging av eventuelle fareområder viser vi til NVE, sektormyndighet på skred og flom. 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
http://www.klimatilpasning.no/
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler
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ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan. Avdekket risiko 

skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre 

måter. 

 

Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar for å godkjenne 

ROS-analysen i henhold til plan- og bygningsloven § 4-3. 

 

Fylkesmannen har ut ifra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til saken. 

 

Videre arbeid 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de opplysningene 

som fremkommer av oppstartsvarslet. Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse når 

planen sendes på høring.  

 

 

 Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og viktige 

regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å benytte seg av regionalt 

planforum som en arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på 

postmottak@trondelagfylke.no. 

 Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta kontakt 

med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på kommunal- og justisavdelingen. 

Se kontaktliste.  

 Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og vi minner om 

at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og PDF-fil til Kartverket Trøndelag på e-

post: plantrondelag@kartverket.no 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Tor Sæther (e.f.) 

seniorrådgiver 

Kommunal- og justisavdelingen 

 

 

 

 

 

Thomas Møller 

seniorrådgiver 

Kommunal- og justisavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Saksbehandlere: 

Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26 

Klima og miljø: Vegar Christoffersen Walsø – 73 19 92 62 

Landbruk: Margrethe Halsan – 73 19 92 73 

Samfunnssikkerhet: Lars Petter Løkken – 74 16 81 76 

Oppvekst og velferd: Knut Dypvik – 74 16 83 74 

 

 

 

mailto:postmottak@trondelagfylke.no
mailto:plantrondelag@kartverket.no


 

 

Trøndelag fylkeskommune   

Seksjon Regional  
 

 

ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS 
Orkdalsveien 82 
7300 ORKANGER 
  
 
   
 

 

   

  
  

Vår dato: 15.04.2020 Vår referanse: 202009881-3 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 03.03.2020 Deres referanse: O20016   Eigil Kosi Jaren 

     

 

Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart 
reguleringsplan Tråsåvika camping gnr. 133 bnr. 1 fnr. 3, 
Skaun kommune 

Viser til oversendelse av oppstart for reguleringsplan av Tråsåvika camping. 
Hensikten med planen er å regulere eksisterende forhold for å rydde opp i 
plansituasjonen i området.  
 
Fylkeskommunen beklager sen tilbakemelding og har følgende innspill ved 
varsel om oppstart: 
 
Nordvestre del av planområdet ble befart 27.03.2020 og det ble registrert 
restene av en gravrøys. Gravrøysen har fått idnummer 268557 i den nasjonale 
kulturminnedatabasen Askeladden. En typologisk datering av røyser av denne 
typen er bronsealder – jernalder, og er automatisk fredet etter 
kulturminneloven. 
 
Gravminnet er anlagt med fritt utsyn over leia, en typisk plassering for 
gravminner fra bronsealder og jernalder i kyststrøk. Sjøfarende skulle bli 
oppmerksom på at her var det mektige kvinner og menn som hadde økonomi 
til å bli gravlagt i røys. Utsikten fra gravrøysen var også av betydning. De 
gravlagte hadde trolig nær tilknytning til sjøen mens de levde. 
Kulturminneforvaltningen er opptatt av at man også i fremtiden skal ha 
muligheten til å forstå og oppleve slike sammenhenger.  
 
Gravrøysen skal merkes i plankartet som hensynssone d) H730 – båndlegging 
etter lov om kulturminner, slik vedlagte kart viser.  
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Det tas inn en bestemmelse under Hensynssoner under en egen §:   
 

H730 - Båndlegging etter lov om kulturminner – Hensynssone d) 

 
«Kulturminnenet H730_1, er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. 

Det samme er en sikringssone i et 5 meters bredt belte fra kulturminnenes 

ytterkant jfr. kulturminnelovens § 6.  
 

Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave 

ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de 

automatisk fredete kulturminnene eller framkalle fare for at dette kan skje. 

Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete 

kulturminnet innenfor hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter dispensasjon 

fra kulturminneloven. Søknad skal sendes regional kulturminneforvaltning i god 

tid før arbeidet er planlagt igangsatt.»  
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Vi foreslår også et bufferareal til kulturminnene som merkes i plankartet som 
hensynssone c) H570, slik vedlagte kart viser. 
 
Det tas inn en bestemmelse under Hensynssoner under en egen §:   
 

H570 - Bevaring kulturmiljø - Hensynssone c) 

«Innen område for LNFR med hensynssone c) – bevaring kulturmiljø - må det 

ikke foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig 

innvirkning på dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen 

hensynssonen må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional 

kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).» 
 
Fylkeskommunen kan oversende hensynssonene som digitale filer på 
forespørsel. 
 
Vi tar forbehold om andre merknader når planen er utarbeidet og blir sendt til 
oss på høring.  

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne Caroline Haugan     Eigil Kosi Jaren 
Seksjonsleder       Rådgiver    
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fylkesveg 800 i Skaun kommune - Forhåndsuttalelse til oppstart av 

reguleringsplan - Gnr. 133 bnr. 1 fnr. 3 - Tråsåvika camping 

Viser til deres brev av 03.03.2020. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige plan-
retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss 
videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport. 
 

Statens vegvesen registrerer at det kan være utfordringer knyttet til avkjørselen fra fylkesveg 

800 dersom det ikke blir foretatt rydding i siktsonen. Vi forutsetter at planen tar høyde for 

dette og at avkjørselen planlegges i tråd med våre håndbøker. Vi viser ellers til uttalelse fra 

Trøndelag fylkeskommune. 

 

Vurderinger av trafikksikkerhet og framkommelighet knyttet til fylkesveg er fra årsskiftet 

Trøndelag fylkeskommunes ansvarsområde. Statens vegvesen vil imidlertid fortsatt kunne bi-

stå kommunene med vår kompetanse i lys av vårt sektoransvar for vegtrafikk. 

  

 

 

Transportforvaltning midt 1 

Med hilsen 

 

 

June Stubmo 

seksjonsleder Jan-Kristian Janson 
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NVEs innspill til Konkret forespørsel - Reguleringsplan - GBnr 133/1/3, 
Tråsåvika camping - Skaun kommune 

Vi viser til ovennevnte sak. 

 

NVE har følgende kommentarer til saken: 

Etter det vi kan se av det vedlagte referatet fra oppstartsmøtet med kommunen synes problemstillingene 

i det alt vesentlige å være knyttet til behovet for å rydde opp i ulovlige og uryddige forhold og få 

kontroll over vann- og avløpsforholdene i området. Det er bra at kommunen tar tak i disse 

problemstillingene. Kontroll med avløpet/avrenningen fra campingplassen er viktig for å kunne nå 

miljømålene i vannforskriftens § 4 og opprettholde god vannkvalitet i sjøen av hensyn til brukerne av 

campingplassen.  

Vi kan ikke se at våre interesser skulle kunne bli særlig berørt og vi har derved ingen ytterligere 

kommentarer til saken.   

 

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

regionsjef 

Finn Herje 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     
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Stig Atle Moe

Fra: Per Jostein Blokkum <per.blokkum@remidt.no>
Sendt: onsdag 11. mars 2020 15:02
Til: Stig Atle Moe
Kopi: John Helge Knudsen
Emne: 758-5029.133.1.3.0-JHK (PJB).pdf
Vedlegg: 758-5029.133.1.3.0-JHK (PJB).pdf

Hei. 
Viser til vedlagt plan i Tråsåvika. Kanskje noe dere kan ta med i beregningen: 
Fritidsrenovasjon er etablert i Skaun kommune. Fast oppstilte campingvogner (spikertelt) vil få et gebyr på 75% av et 
fritidsabonnement. (818 kr pr år) 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2008-12-11-1670 

Med vennlig hilsen 

 
Per Jostein Blokkum 
Kommunal produksjon 
 
(+47) 970 98 065 
per.blokkum@remidt.no 
www.remidt.no 
 
 

 
 
 
 
 


