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Fylkesveg 800 i Skaun kommune - Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - 

detaljreguleringsplan for Tråsåvika camping 

Viser til deres brev av 13.09.2021. 

 

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 våre innspill av 11.03.2020 synes å være ivaretatt og har ingen 

ytterligere merknader. 
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Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Tråsåvika camping - Skaun 
kommune 

Statsforvalteren har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen 
på Statsforvalterens ulike fagområder: 
 
Landbruk  
Ut fra nasjonale og regionalt viktige landbruksinteresser har vi ingen avgjørende merknad til saken.  
 
Klima og miljø 
Vi gjør oppmerksom på at retningslinje T-1442 ble oppdatert våren 2021, og det kan derfor vises til 
T-1442/2021 i bestemmelse § 6.1. Campingplasser regnes i utgangspunktet ikke å inneha støyfølsom 
bebyggelse, men spikertelt over en viss tid regnes likevel som byggverk, så regelverket er krevende å 
fortolke på dette. Det beste er om det kan unngås at det kan etableres byggverk i gul støysone her. 
Siden gul støysone i hovedsak følger arealet som er avsatt til annen veggrunn, og øvrig areal ser ut til 
å være busker/trær ifølge flybilder, gir vi et faglig råd om at det vurderes om den støyutsatte stripen 
som er regulert til campingplass heller kan reguleres til et annet formål - for eksempel 
grønnstruktur. Da kan støysonen unngås helt i byggeområdet. I så fall kan bestemmelse § 6.1 tas 
bort.  
 
Statsforvalteren har ut fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til saken. 
 
Statsforvalterens konklusjon   
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. Det bør vurderes om den støyutsatte stripen som er regulert til campingplass heller kan 
reguleres til et annet formål- for eksempel grønnstruktur. I så fall kan bestemmelse § 6.1 
tas bort. 
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Tråssåvika 
camping - Skaun kommune - Trøndelag fylke. 
 
 
Kystverket er et direktorat i Samferdselsdepartementet og en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot 
akutt forurensing. Vi arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for 
fremkommelighet og en bærekraftig utvikling av kystsonen. Vi opptrer som eier og forvalter av farledsinstallasjoner, fyr og 
merker og medvirker som statlig fagmyndighet med sektoransvar i sjøarealet, herunder det å legge til rette for effektiv, sikker 
og miljøvennlig drift av havner og bruk av farvannet. 
 
 
Vi viser til brev datert 06.09.2021, med forslag til detaljreguleringsplan for Tråssåvika camping i Skaun 
kommune. Forslaget er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i hht Plan- og bygningslovens § 
12-10. 

 
Planens formål 
Planområdet måler ca. 36 daa, inkludert 3 daa sjøareal. Formål og hensikt med planen er å få på 
plass et rammeverk som sikrer et mer ensartet og helhetlig campingområde og som videre vil gi gode 
og forutsigbare rammer for drift av campingplassen. Siden planområdet er utbygd, er også 
reguleringsplanen en opprydning og tilpasning av plan til de faktiske forhold.  

 
Planen skal utvikles som detaljregulering og er i utgangspunktet hovedsakelig samsvarende med 
kommuneplanens arealdel med hensyn til formål. 

 
Planstatus 
Kommuneplanens arealdel, delplan Børsa, vedtatt i 2016.  
Kommuneplanens samfunnsdel for 2013-2024.  

 
Nasjonale forventninger til planleggingen 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt 14. mai 2019. Når Skaun 
kommune gjennomgår aktuelle planforslag, er det i en forståelse om at nasjonale forventninger til 
planleggingen blir fulgt opp. Formålet med dette er å sikre at planene er oppdatert, relevant og møter 
fremtidens behov gjennom en nasjonal og felles målsetting. 
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Det generelle grunnlaget for Kystverkets medvirkning i plansaker finner vi havne- og farvannslovens  
§ 1. Formål  
Loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og 
miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et 
konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser. 

 

I nasjonale forventninger sies det i forbindelse med bærekraftig areal- og transportutvikling at: 
Det er et nasjonalt mål at en større del av godstransporten skjer på sjø og jernbane. Det er viktig å 
avklare i planer egnet areal til effektive logistikknutepunkt som godsterminaler og havner, gjennom 
samarbeid mellom kommuner og statlige fagmyndigheter. Farleder for skipstrafikken er en del av 
disse avklaringene. Virksomhet som skaper tungtransport, har behov for god tilgang til jernbane, 
havner og/eller hovedvegnett. 
 
Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for videre utbygging av et godt samferdselsnett i 
hele landet.  
 
Fylkeskommunene og kommunene vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen og i og langs 
vassdrag i et helhetlig og langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til naturmangfold, kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.  
 
Regjeringen forventer samtidig at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og 
arealplanleggingen.   

 
Kystverkets høringsinnspill 
Kystverket har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og andre nasjonale og regionale arealpolitiske 
føringer, blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som eier og forvalter av farledsinstallasjoner, fyr 
og merke og som statlig fagmyndighet med sektoransvar i sjøarealet, herunder det å legge til rette for 
effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvannet/sjøtransport. 
 
Nasjonale bindinger 
Reguleringen og gjennomføringsprosessen må innrette seg til grenseflate mot sjø i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (F28.05.2021 nr. 1666), 
fastsatt ved kgl.res. av 21.mai 2021, jfr. plan- og bygningsloven av 27.juni 2008 nr 71 § 6-2.  
 Vi legger til grunn at planforslaget ikke bryter med disse forutsetningene og dekker en 

almenngjøring av arealet i strandsonen, gjennom foreslått plan m/vedtekter.  
  
Reguleringen er videre bundet til å følge kommuneplanens arealdel for det som gjelder hovedformål 
tilknyttet bruken av landarealet, men også det som vedkommer sjøarealet og tilknytninger i gjeldende 
planvedtekter. 
 Planforslaget legger overordnet plan til grunn for utnyttelsen av sjøarealet med tilhørende 

strandsone. Planforslaget legger vekt på en utvidelse og almenngjøring av strandsonen gjennom 
formålstilpassing som friområde.   

 
Planbeskrivelse mv 
Plan- og bygningslovens § 4-2 stiller krav om at alle planer etter loven skal ha en planbeskrivelse som 
beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer 
som gjelder for området.  
 Vi har gått gjennom fremlagte planbeskrivelse av reguleringsforslaget og lokalisert denne til 

eiendom gnr.133x, bnr.1, fnr.3, samt gnr.1065, bnr.22 i Tråssåvika i Skaun kommune. Selve 
beskrivelsen er en relativt kortfattet, men strukturert gjennomføring av planområdets avgrensning 
og status, formålet med planarbeidet, aktuelle aktører og hvordan planmedvirkningen har vært 
gjennomført. Planomtalen svarer ut de forventninger man har til et planinitiativ. 

 
Generelle konsekvenser 
Etablering av tiltak i eller nær sjø kan få betydning for sikkerheten og ferdselen i farvannet. Gjennom 
planmedvirkning vil vurderingen av hvorvidt planforslaget kan få konsekvenser hoved- eller biled, 
være sentralt for Kystverket. 
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 Vi ser ikke at tiltaket har noen slike konsekvenser eller virkninger på ledstruktur eller –bruk. Vi 
ser i dette forslaget bare en lokal virkning inn mot Tråssåvika og uten negative virkninger i leia.  

 
Havnestruktur og drift 
Den nasjonale havnestrukturen legger føringer for statlig engasjement og framtidige statlige 
investeringer i det nasjonale godstransportsystemet. Kystverket skal medvirke til at planer legger til 
rette for å øke godsandelen som transporteres sjøveien. 
 Planens tilretteleggelse av havneområdet i Tråssåvika er i stor grad upåvirket av reguleringen. 

Planutformingen legger ikke føringer som påvirker det statlige engasjementet om økning av 
godsandelen på sjø. 

 
Foreslått bruk av farvannet 
Kystverket må så tidlig som mulig i planprosessene bidra til at et planforslag sikrer tilstrekkelig areal 
til sikker seiling for sjøtrafikken.  
 Vi ser av planforslaget at det er lagt vekt på å tilrettelegge de aktualiserte farvannsområdene med 

hovedkategorien Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandlinje. Hovedformålet som 
legges til grunn er etablering av et badeområde. Reguleringen er ikke konfliktdannende.  

 
Foreslått bruk i strandsonen 
 Hele strandsonen er foreslått regulert til Grønnstruktur med formål til friområde. Vedtektene, 

sammen med planen gir akseptable forutsetninger for en bruk til rekreasjon og friluftsliv med små 
ferdselsrestriksjoner. Planen er samstemmende med almenngjøringen av strandarealet.  

 
Navigasjonsinnretninger 
Det finnes et stort antall navigasjonsinnretninger som fyrlykter, lanterner, overretter, staker og 
jernstenger m.v. langs norskekysten. Navigasjonsinnretningene er plassert for å legge til rette for trygg 
ferdsel i farvannet, spesielt er lysmerkingen viktig for trygg nattseilas.  
 
Kystverket har innenfor den foreslåtte planavgrensningen, ingen navigasjonsinnretninger som krever 
ettersyn eller vedlikehold. Vi ser ikke at det foreligger behov for, eller må tas særlige ferdselsmessige 
hensyn.  
 
Natur- og miljøvern (naturmangfold) 
I en større sammenheng er det avgjørende at man identifiserer og etablerer en samlet oversikt over 
naturmangfoldet i planområdet og tilknyttede randsone. Samlet virkning av plantiltakene skal tas 
hensyn til.  
 I forbindelse med planarbeidet det utarbeidet et avsnitt om naturmangfold. Den omfatter en 

beskrivelse og vurdering av naturverdier og naturmangfoldet i området og vurdering av mulig 
påvirkning i reguleringsområdet. Vi anser vurderingene på dette området å være tilstrekkelig for 
plangjennomføring som foreslått. 

 
Risiko og sårbarhet 
I planarbeidet må en se om det er behov for vurderinger omkring samfunnssikkerhet og 
forurensningsfare knyttet til ulykker/uhell i de tilstøtende sjøområdene og hva de påregnelige 
konsekvensene vil være for næringsinteresser, samfunn og natur. 
 Planforslaget har gjennomgått en egen ROS-vurdering og denne er tilfredsstillende for å kunne 

gjennomføre de aktuelle justeringstiltakene som det er lagt til rette for i planen. Ingen ytterlige 
merknader.    

 
 
Vi viser til kommentarene inntatt i dette dokumentet og legger til grunn en adekvat behandling frem 
mot egengodkjenning. 
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Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Børre Tennfjord 

avdelingsleder sjefingeniør 
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Saksprotokoll 
 
Utvalg: Råd for personer med funksjonsnedsettelse   
Møtedato: 21.09.2021 
Sak: 9/21  
 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 21/2492 
Tittel: Saksprotokoll - Høring og offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan for 

Tråsåvika camping  
 
 
Behandling: 
 
Arealplanlegger Cathrine Fossdal orienterte. 
 
RFF hadde følgende innspill til høringsforslaget; 

 Det må sikres at reguleringsbestemmelsene omfatter tilgjengelighet for personer med 
funksjonsnedsettelse til servicebygg, cafeteria og hytter. 

 Reguleringsbestemmelsene må stille krev til HC-parkering. 
 Reguleirngsplanen må innarbeide bestemmelser for tilgang for personer med 

funksjonsnedsettelse til badeplasser og brygge.  
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Saken tas til orientering med følgende innspill fra RFF; 

 Det må sikres at reguleringsbestemmelsene omfatter tilgjengelighet for personer med 
funksjonsnedsettelse til servicebygg, cafeteria og hytter. 

 Reguleringsbestemmelsene må stille krev til HC-parkering. 
 Reguleirngsplanen må innarbeide bestemmelser for tilgang for personer med 

funksjonsnedsettelse til badeplasser og brygge.  
 



 

Trøndelag fylkeskommune  
 Seksjon Kommunal  

 

SKAUN KOMMUNE 
Postboks 74 
7358 BØRSA 
  
 
   
 

 
   

  
  
Vår dato: 21.10.2021 Vår referanse: 202009881-7 Vår saksbehandler: 
Deres dato: 06.09.2021 Deres referanse: 21/1610-

8/CATHFOSS 
Tone Wikstrøm 

Fylkeskommunens uttalelse til høring av detaljreguleringsplan for 
Tråsåvika camping, 133/1/3 og 1065/22, Skaun kommune 
Viser til oversendelse den 06.09.2021 med høring av detaljreguleringsplan for Tråsåvika 
camping i Skaun kommune. Fylkeskommunen har etter avtale med kommunen fått utsatt 
høringsfrist til 21.10.2021. 
 
Reguleringsplanen er opparbeidet på grunn av et ønske om opprydning og tilpasning av 
plan til faktiske forhold. Målet med planen er å etablere et rammeverk for et ensartet og 
helhetlig campingområde, samt gode og forutsigbare rammer for drift av 
campingplassen. 
 
Området er i kommuneplanens arealdel, delplan Børsa/Viggja, avsatt til 
næringsvirksomhet. En veldig liten del av planområdet i sør, samt sør for fylkesvegen, er 
avsatt til LNFR i overordnet plan.  
 
Fylkeskommunen uttaler seg i denne saken som planfaglig veileder, vegeier på 
fylkesveg, regional vassdragsmyndighet, kulturminnemyndighet og som sektormyndighet 
på folkehelse. 
 
Planfaglig vurdering 
Det er veldig positivt at kommunen vil rydde i eksisterende planforhold. Dette skaper en 
god forutsigbarhet for arealbruken, som både kommunen og grunneiere kan dra god 
nytte av. 
 
I bestemmelsene § 2.1.7 er høyden på spikertelt angitt ut ifra tilhørende campingvogn. 
Fylkeskommunen anbefaler at høyden fastsettes ut ifra gjennomsnittlig planert terreng 
rundt bygget, slik som for utleiehyttene (bestemmelsene § 2.1.6). 
 
Ved varsel om planoppstart fikk fylkeskommunen oversendt plangrensen som vist til 
venstre i figuren under. Vi ser nå at plangrensen i etterkant har blitt utvidet mot sørøst, 
slik at den nå inkluderer Fv. 800. Vi kan ikke se at vi har blitt informert om dette. 
Innenfor utvidelsen har det blitt lagt inn kantstopp langs fv. 800. En utvidelse av 
plangrensen skal etter plan- og bygningsloven varsles, med nytt varsel om oppstart. 
Denne justeringen har stor betydning for fylkeskommunen som eier og forvalter av 
fylkesveg.  
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Ytre miljø 
Støy fra fylkesveg 
Fylkesveg 800 går langs planområdet og generer støy slik at planområdet ligger i gul 
støysone. Fylkeskommunen har som vegeier ansvaret for at all nybygging langs 
fylkesvegene ikke er i strid med anbefalingene i retningslinjen for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442).  
 
Hensynet til støy er ivaretatt i planen med en hensynsone for støy i plankartet (H220) 
med påfølgende bestemmelser. Vi vil imidlertid påpeke at hensynet til støy bør sikres i 
planens bestemmelser gjennom felles bestemmelser. Dette skyldes at støy-bildet kan 
endre seg i fremtiden. Dersom støy-bildet endres, vil ikke hensynet til støy gjelde for 
andre deler av planområdet. Planen vil da være utdatert.  
 
Videre skal bestemmelser stille absolutte krav (ikke skjønnsbasert) og det skal brukes 
konkrete, tallfestede mål og avgrensninger på forhold som ikke går frem av plankartet, 
jfr. veileder til T-1442. Slik bestemmelsene er formulert i planen, er de ikke konkrete da 
de viser til en retningslinje som kan tolkes. Det har også kommet en ny versjon av T-
1442 som trådte i kraft den 11. juni 2021. Fylkeskommunen vil gi faglig råd om å sikre 
hensynet til støy i fellesbestemmelser, samt bruke konkrete og tallfestede verdier og 
eventuelle avbøtende tiltak. Det er viktig å ha en robust og tydelig plan for eventuelle 
endringer i fremtiden. 
 
Vannforvaltning 
Planområdet ligger ved kystvannsforekomsten Orkdalsfjorden (0320040700-3-C). 
Vannforekomsten oppnår i dag ikke fastsatt miljømål i Regional vannforvaltningsplan, jfr. 
vannforskriften. 
 
Vi vurderer at planen ikke vil bidra til ytterligere forringelse av vassdraget, jfr. 
vannforskriften § 4.  
 
Trafikkfaglige vurderinger 
Fylkesveg 800 er kategorisert med funksjonsklasse C, og er en viktig omkjøringsveg når 
Storsandtunnelen er stengt. Av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet på 
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fylkesvegen er det svært viktig at holdeplasser, avkjørsler og kryss tilknyttet vegen 
utformes i henhold til gjeldende krav.  
 
Avkjørsel 
Avkjørsel mot campingplassen har fall bort fra vegen. Sammen med fylkesvegens 
kurvatur, samt trær og skog innenfor siktsonen, begrenses sikten i begge kjøreretninger.  
 
I bestemmelse § 1.5 sikres det at avkjørsel fra fylkesveg 800 og tilhørende frisiktsone 
skal være i henhold til Statens vegvesens håndbøker. Dette er svært positivt. Det må 
også spesifiseres i bestemmelsene at det er eier/bruker av avkjørselen som har ansvar 
for å sørge for at siktforholdene til enhver tid er tilfredsstillende. Det vil her være 
nødvendig med regelmessig rydding av skog som er innenfor sikttrekanten.  
 
Vi gir faglig råd om at det gjennomføres fysiske inngrep som reduserer fallet bort fra 
fylkesvegen. Dette bør sikres med bestemmelser i planen. 
 
Siktlinjer som er i tråd med gjeldende håndbøker må tegnes inn i plankartet. Plangrensen 
bør også utvides, slik at siktlinjene kommer innenfor planen. 
 
Det er videre mye grus i avkjørselen som kan by på trafikksikkerhetsmessige 
utfordringer, dersom grusen dras med kjøretøyene ut på fylkesvegen. Dette er særlig 
trafikkfarlig for trafikanter på to hjul. Vi fremmer derfor faglig råd om at avkjørselen 
asfalteres mot tilknytningspunktet mot fylkesvegen. Dette bør sikres med 
rekkefølgebestemmelser i planen. 
 
Snuareal 
Planen bør sikre at det finnes tilstrekkelig snuareal for større kjøretøy som 
utrykningskjøretøy, søppelbiler og andre. Dette må gjøres for eksisterende avfallsløsning. 
Hvis avfallsløsningen i fremtiden skal endres, må byggesak ta høyde for fremtidige 
løsninger og krav når det blir aktuelt med en endring.  
 
Parkeringsplassen foran resepsjonsbygget bør etter vår vurdering reguleres som 
parkeringsplass, for å sikre at det er avsatt nok areal til trafikksikre løsninger og 
tilstrekkelig antall oppstillingsplasser, deriblant sykkelparkeringsplasser. Bestemmelsene 
bør fastsette hvor mange parkeringsplasser det er behov for, deriblant antall 
sykkelparkeringsplasser som skal etableres innad på området. 
 
Kollektiv 
Innenfor planområdet er det lagt til rette for etablering av kantstopp på begge sider av 
fv. 800. Fylkeskommunen vil understreke at vi er veldig positive til at det reguleres inn 
holdeplasser i planen, da dette har blitt meldt som et behov fra AtB/operatør i andre 
sammenhenger. Med grunnlag i retningslinjer i gjeldende håndbøker, samt hensyn 
knyttet til trafikksikkerhet og fremkommelighet på fylkesvegen, gjør vi oppmerksom på 
at planen imidlertid ikke kan vedtas med de løsningene som er presentert i planforslaget.  
 
Planen foreslår kantstopp. Ved kantstopp er det en forventning om at kjørende skal 
vente bak buss, men i de fleste tilfeller vil forbikjøring foretas. Ved etablering av 
kantstopp er det derfor svært viktig at biler som kommer kjørende bak en buss som 
stopper på holdeplass, har sikt framover. 
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Her er skiltet fartsgrense 60 km/t, men med et fartsnivå som ofte er høyere. Det er 
videre høy trafikkmengde, og ettersom fv. 800 fungerer som omkjøringsveg når E39 er 
stengt, er trafikkmengden periodevis tilsvarende E39. Det er derfor svært viktig at det 
ikke planlegges løsninger som kan være trafikkfarlige og/eller hindrer trafikkflyten på 
fylkesvegen.  
 
I dette området er sikt for forbikjøring av buss som står ved kantstopp ikke ivaretatt, og 
normkrav kan heller ikke oppfylles på grunn av vegens føring (S-kurve). Følgelig kan vi 
som vegeier ikke tillate at det reguleres inn kantstopp i reguleringsplanen. Vi 
kan bare tillate at det reguleres inn busslommer, hvor buss står utenfor vegbane ved 
stopp på holdeplass. Ved planlegging av en slik løsning må sikt for buss ved utkjøring fra 
lomme ivaretas. Holdeplassene må også reguleres med en forskyvning i forhold til 
hverandre.  
 
Ut fra overfor nevnte argumentasjon fremmer Trøndelag fylkeskommune ved 
fylkesdirektøren innsigelse til planen, så lenge planen foreslår kantstopp og ikke 
busslommer langs fv. 800. 
 
Med grunnlag i at det foreligger et reelt behov for bussholdeplasser tilknyttet 
campingplassen, fremmer vi et sterkt faglig råd om at holdeplassene beholdes i planen, 
og at opparbeidelse av disse sikres med rekkefølgebestemmelser. Dette forutsetter at 
holdeplassene plasseres og utformes som busslommer i henhold til gjeldende krav.  
 
Vi gjør oppmerksom på at etablering av holdeplasser på dette stedet forutsetter at det 
etableres et tilrettelagt krysningspunkt. Krysningspunkt kan imidlertid ikke reguleres 
gjennom plan, men må etableres gjennom en teknisk plan som skal godkjennes av 
fylkeskommunen. Vi gjør videre oppmerksom på at dette også kan medføre behov for 
avbøtende tiltak, som belysning av kryssingssted, eller annet.  
 
Fylkeskommunen ber om at vi involveres i en dialog rundt løsninger for plassering og 
utforming av holdeplasser og krysningspunkt.  
 
Ved etablering av nye utbyggingstiltak langs eksisterende infrastruktur (fv. 800), kan det 
ikke pålegges vegeier noe ansvar for avbøtende/oppfølgende tiltak. Dette må kommunen 
som planmyndighet sørge for, gjennom utbyggsavtale med tiltakshaver, eller gjennom 
lokale tiltak på annen måte. Gjennom dialog med vegeier bør planmyndigheten vurdere 
hvilke tiltak som er nødvendige å få på plass, og formidle dette til utbygger. 
 
Gjennomføringsavtale 
Tiltak utført på offentlig veggrunn krever at det inngås en gjennomføringsavtale med 
Trøndelag fylkeskommune. Tekniske planer må godkjennes av Trøndelag fylkeskommune 
før arbeidene kan settes i gang. Dette må sikres med rekkefølgebestemmelser. 
 
Henvendelser om gjennomføringsavtaler rettes til vår vegavdeling, v/Seksjon 
vegforvaltning. 
 
Når det gjelder trafikkforhold for øvrig, viser vi til Statens vegvesen. 
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Friluftslivsområder/folkehelse/universell utforming 
Bebyggelsen på campingplassen ligger hovedsakelig innenfor 100-meterbeltet langs sjø. 
Ifølge statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
er dette et område med stort utbyggingspress (sone 2), og med stort behov for vern av 
de interessene som skal ivaretas i strandsonen jf. § 1-8 første ledd. Hovedregel er at 
byggeforbudet skal praktiseres strengt. Av hensyn til folkehelse bør mulighetene for 
allment friluftsliv, basert på båtferdsel, ferdsel til fots og på sykkel, strandopphold og 
bading, trygges og forbedres. Det bør legges stor vekt på å opprettholde og forbedre 
tilgjengeligheten til strandsonen fra landsiden og sjøsiden, samt mulighetene for å ferdes 
og oppholde seg langs sjøen. 
 
Etablering av hytter og campingvogner innebærer en privatisering av strandsonen. 
Bebyggelsen på campingplassen er godt etablert, og har vært i bruk i lang tid. Til tross 
for dette bør reguleringsplanen i større grad utrede behovet og mulighetene for 
tilgjengeliggjøring av strandsonen for allmennheten. Er det mulig å tilrettelegge 
strand/strandsonen mer for allmennheten? Kan for eksempel hyttene nærmest sjøen og 
adkomstvegen skjermes på en måte som gjør at området lettere kan benyttes av alle? Er 
parkering og adkomst ned til stranda tilpasset slik at innbyggere i alle aldersgrupper kan 
benytte området? 
 
Fylkeskommunen fremmer faglig råd om at planen utreder behovet og mulighetene for 
tilgjengeliggjøring av strandsonen for allmennheten. 
 
I planforslaget står det at området gir gode muligheter for universell utforming av bygg 
og uteoppholdsareal. Planen går imidlertid ikke nærmere inn på hvordan det eventuelt 
skal legge til rette for universell utforming av området som helhet. Stranda mot 
badeområdet (VB) er registrert som et svært viktig friluftslivsområde. Det går en veg 
innad på campingområdet, og potensialet for tilrettelegging med universell utforming 
burde være godt. Fylkeskommunen fremmer faglig råd om at planforslaget redegjør for 
dagens forhold, om det er behov for ytterligere tilrettelegging, og eventuelt hvilken. 
 
Det er opparbeidet parkeringsplass ved resepsjonsbygget, samt ved utleiehyttene/ 
vognplassene. Noen av parkeringsplassene bør være universelt utformet. 
 
Automatisk fredede kulturminner 
Området ligger i kontakt med et automatisk fredet kulturminne med askeladden ID. 
268557, som ble påvist under en befaring av Trøndelag fylkeskommune 27.03.2020.  
Ved varsel om oppstart uttalte fylkeskommunen i brev datert 15.04.2020 at det må tas 
inn bestemmelser i plan som ivaretar hensynet til det automatisk fredete kulturminnet id. 
268557. Fylkeskommunens forslag til hensynssoner H730 og H570 er tatt inn i plankartet 
og i bestemmelsene slik som formulert. 
 
Deler av planområdet er i vann, og fylkeskommunen har oversendt saken til 
NTNU/Vitenskapsmuseet for faglig råd vedrørende de marinarkeologiske mulighetene på 
stedet. Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner og 
viser til egen uttalelse fra Sametinget. 
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Oppsummering 
På grunnlag av trafikksikkerhet fremmer Trøndelag fylkeskommune ved fylkesdirektøren 
innsigelse til planforslaget fram til at kollektivholdeplassene langs fv. 800 blir regulert 
som busslommer. På vanlig måte er fylkeskommunen til disposisjon for videre utdyping, 
avklaringer, råd og drøftinger dersom kommunene har behov for dette. Om kommunen 
ikke ønsker å imøtekomme innsigelsen ber vi om å bli orientert om dette, slik at vi kan 
bringe saken til politisk behandling i fylkesutvalget. 
 
Videre fremmer fylkeskommunen følgende faglige råd knyttet til ivaretagelse av støy, 
trafikkfaglige hensyn, samt folkehelse og tilrettelegging av strandsonen for 
allmennheten: 
 

 Kollektivholdeplassene langs Fv. 800 bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 
Dette forutsetter at holdeplassene plasseres og utformes i henhold til gjeldende 
krav. 

 Hensynet til støy bør sikres i fellesbestemmelser. Bestemmelsene bør vise til 
konkrete og tallfestede verdier, samt eventuelle avbøtende tiltak. 

 Adkomst fra fylkesvegen bør oppgraderes i hht Vegvesenets håndbøker, og sikres 
med bestemmelser i planen. Siktlinjer må tegnes inn i plankartet.  

Det bør også gjennomføres fysiske inngrep som reduserer fallet i avkjørselen bort 
fra fylkesvegen, samt at den asfalteres mot tilknytningspunktet mot fylkesvegen. 
Utbedring av avkjørsel bør sikres med rekkefølgebestemmelser i planen.  

 Reguleringsplanen bør utrede behovet og mulighetene for tilgjengeliggjøring av 
strandsonen for allmennheten. 

 Området som helhet bør tilrettelegges for universell utforming 

 
Vi oppfordrer kommunen til å ta kontakt med fylkeskommunen for videre oppfølging av 
planen. Samtidig minner vi om at AtB er høringspart i saker som omfatter teknisk 
infrastruktur som skal innlemme i deres rutenett. AtB har ikke fått denne saken på 
høring, og har heller ikke fått varsel om oppstart. Følgelig har de ikke fått muligheten til 
å komme med innspill om behov og løsning. Vi oppfordrer kommunen til også å opprette 
dialog med AtB. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne Caroline Haugan 
seksjonsleder 

Tone Wikstrøm 
rådgiver 

 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
 
 
Kontaktpersoner:  
Ytre miljø, støy og vannforvaltning: Ina Catharina Storrønning  
Fylkesveg, planforvaltning:    Victoria Thorgersen 
Eldre tids kulturminner:    Skule Olaus Spjelkavik 
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8/CATHFOSS   
Tone Wikstrøm 

Fylkeskommunens tilbakemelding på forespørsel om 
tilbaketrekking av innsigelse til reguleringsplan for Tråsåvika 
camping, Skaun kommune 
Vi viser til deres anmodning, i e-post datert 21.10.21, hvor dere ber om at Trøndelag 
fylkeskommune trekker vår innsigelse til reguleringsplanen for Tråsåvika camping.  
 
Bakgrunn 
Bakgrunnen for utarbeidelse av reguleringsplanen var et ønske om å rydde opp i ulovlige 
forhold på campingplassen, samt skape et forutsigbart rammeverk for campingplassens 
drift. 
 
Trøndelag fylkeskommune fremmet følgende innsigelse i vår uttalelse til forslaget til 
reguleringsplan, 06.09.2021: 
 

På grunnlag av trafikksikkerhet fremmer Trøndelag fylkeskommune ved 
fylkesdirektøren innsigelse til planforslaget fram til at kollektivholdeplassene langs 
fv. 800 blir regulert som busslommer. 

 
Forespørselen fra Skaun kommune om å trekke innsigelsen er begrunnet med at 
kommunen ønsker å ta holdeplassene helt og holdent ut av planen, fordi det ikke finnes 
ressurser for å følge opp en regulering av bussholdeplasser slik som fylkeskommunen 
krever.  
 
Fylkeskommunens redegjørelse/vurdering 
Campingplassen er et ettertraktet målpunkt spesielt på sommeren, både av familier og 
barn/unge, som gjerne ønsker å benytte kollektivtrafikk til området. Kommunen har vært 
oppmerksom på behovet for oppgradering av holdeplassen(e), blant annet gjennom 
tidligere innspill fra AtB, som har synliggjort behovet i andre sammenhenger. 
 
Av trafikksikkerhetshensyn for på- og avstigende busspassasjerer, anbefaler 
fylkeskommunen på det sterkeste at holdeplasser reguleres i planen. Behovet for gode 
holdeplasser absolutt til stede. Som beskrevet i vår uttalelse datert 06.09.2021, er 
nåværende løsning ikke i tråd med vegnormalene, og dårlig for trafikksikkerheten til 
myke trafikanter.  
 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Kommunal

202009881-13 side 2 av 3 

Vi vil videre påpeke at AtB ikke har vært høringspart i reguleringsplanprosessen. Før 
kommunen utelater holdeplassene i reguleringsplanen, ber vi dere gå i dialog med AtB. 
Fylkeskommunen ønsker å delta i et eventuelt dialogmøte  
 
Kollektivtilbudet i en kommune er spesielt viktig for barn og unge. Dagens busstilbud for 
av- og påstigning ved Tråsåvika innebærer bruk av vegkant/-skråning og/eller avkjørsel. 
Dette er langt fra tilfredsstillende, verken for trafikksikkerheten eller for 
kollektivtilgjengeligheten. Derfor er det viktig at bussholdeplasser tas med i 
planleggingen når kommunen først velger å rydde i eksisterende forhold. Det er gode 
muligheter for å få til gode løsninger her, som vil være til det beste for både 
busspassasjerer og de som drifter campingplassen. Kollektivtrafikk har en viktig 
transportfunksjon mellom tettsteder, og tilrettelegging for mer og bedre kollektivtrafikk 
kan bidra til å løse nasjonale utfordringer knyttet til velferd, mobilitet, transport, 
universell utforming og miljø. 
 
Til tross for det reelle behovet for å regulere trafikksikker bussholdeplass, vil 
fylkeskommunen ikke opprettholde innsigelsen hvis kommunen allikevel bestemmer seg 
for å ta holdeplassene ut av planforslaget. Av hensyn til kommunens innbyggere og 
kollektivtilbud, har vi imidlertid en sterkt faglig anmodning om å sikre bussholdeplass i 
planen. Vi oppfordrer kommunen til å gå i diskusjon med grunneier/tiltakshaver om 
nødvendigheten av rekkefølgebestemmelser for holdeplassene, heller enn å utelate dem 
fra planen fullstendig. 
 
Oppsummering: 
 
Fylkeskommunen vil trekke innsigelsen, forutsatt at følgende endringer blir 
gjort før endelig planvedtak: 
 

 Det må opprettes dialog med AtB, som tidligere ikke har vært høringspart i saken 
 

 Planområdet må endres i slik at det stemmer overens med planomrisset ved 
varsel om oppstart. 

 
Vi ber om å få tilsendt revidert planforslag før vi kan gi endelig bekreftelse på at 
vi kan trekke innsigelsen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Caroline Haugan 
seksjonsleder 

Tone Wikstrøm 
rådgiver 

  
  
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
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Kontaktpersoner:  
Seksjon kommunal, planforvaltning fylkesveg: Victoria Thorgersen e-post: 
victh@trondelagfylke.no  
Seksjon vegforvaltning: Signhild Johanne Volden, e-post: signvol@trondelagfylke.no 
 
 
 
 
 
Kopimottakere:  
Øverland Kai 
Cathrine Fossdal 
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 

mailto:victh@trondelagfylke.no
mailto:signvol@trondelagfylke.no
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Fylkeskommunen trekker innsigelse til detaljreguleringsplan for 
Tråsåvika camping, planID 5029 202003, Skaun kommune 
Vi viser til deres anmodning, datert 1012.2021, om at Trøndelag fylkeskommune trekker 
sin innsigelse til reguleringsplan for Tråsåvika camping, planID 5029 202003, Skaun 
kommune. Videre viser vi til fylkeskommunens brev med innsigelse, datert 21.10.21. 
 
I tidligere brev med tilbakemelding på forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse, 
datert 01.12.21, ber, ber fylkeskommunen og følgende før vi trekker vår innsigelse:  
 

 Det må opprettes dialog med AtB, som tidligere ikke har vært høringspart i saken 
 Planområdet må endres i slik at det stemmer overens med planomrisset ved 

varsel om oppstart. 
 
I brev den 10.12.21 viser kommunen til e-postkorrespondanse med AtB. Videre er 
plankart (rev. 30.11.21) og bestemmelser (rev. 08.12.21) oppdatert i henhold til 
fylkeskommunens krav. 
 
Fylkeskommunen føler vi har hatt god dialog med kommunen i løpet av denne saken. 
Innsigelsen til Tråsåvika camping ansees med dette som imøtekommet. Kommunen kan 
egengodkjenne planen. Vi ønsker lykke til videre med sluttføring av planarbeidet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Caroline Haugan 
seksjonsleder 

Tone Wikstrøm 
rådgiver 

  
  
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
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Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 
E-post: +47 73 59 21 45 
postmottak@ntnu.no 

Erlings Skakkes gate 47 B 

 

Staale Normann  
7491 TRONDHEIM 

http://www.ntnu.no    Tlf: +47 73 59 22 53 
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Skaun kommune 
 
Postboks 74 
7358 BØRSA 
 

 
  

  

Marinarkeologisk uttalelse til detaljreguleringsplan, Tråsåvika 
camping, gnr/bnr/fnr 133/1/3 og 1065/22, Skaun kommune 
 
NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 15.09.2021, i e-post fra Trøndelag fylkeskommune, 
ovennevnte sak til uttalelse vedrørende eventuell konflikt med kulturminner under vann. Saken er 
behandlet med bakgrunn i Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50. 
 
Skaun kommune har lagt ut forslag til reguleringsplan for Tråsåvika camping, gnr/bnr/fnr 133/1/3 og 
1065/22, på høring og offentlig ettersyn.  
 
Planen omfatter blant annet formålsområder BSB (flytebrygge) og VB (badeområde) i sjø. NTNU 
Vitenskapsmuseet vurderer at ingen av formålsområdene åpner for tiltak som utgjør potensiell fare 
for konflikt med kulturminner under vann. 
 
NTNU Vitenskapsmuseet har dermed ingen anmerkninger til reguleringsplanen, slik den foreligger, 
men minner om meldeplikten. Dette medfører at dersom det oppdages kulturhistorisk materiale som 
kan være fredet eller vernet av loven her (keramikk, glass, vrakdeler etc.) må arbeidet straks 
stanses og Trøndelag Fylkeskommune eller NTNU Vitenskapsmuseet varsles jf. 
kulturminneloven § 14 tredje ledd jf. §§ 8 annet ledd, 13 første ledd første punktum og 13 annet ledd. 
Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidet om dette, men står også selv ansvarlig 
for at det blir overholdt. 
 
 
Med hilsen  
 
Staale Normann 
Saksbehandler 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
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2021/50511/ 

Kopi: 
Trøndelag fylkeskommune 

 



Fra:                                                           Malin Grendal <malin.grendal@atb.no>
Sendt:                                                      torsdag 9. desember 2021 10:33
Til:                                                             Cathrine Fossdal
Kopi:                                                         Frode Einar Krokstad; Håkon Hellum
Emne:                                                      SV: Reguleringsplan for Tråsåvika camping ‐ tilbakemelding AtB
 
Hei,
 
Da har vi sett på saken.
 
I dag betjenes vegstrekningen forbi campingen av linje 410 (Trondheim – Orkanger – Fannrem) og ei skolelinje. 410 har
timesfrekvens i rush og annenhver time utenom rush.
Ved Tråsåvika camping betjenes «holdeplassen»/stoppestedet på en avgang i retning Orkanger ved at bussen stopper i
avkjørselen til campingen. I retning Trondheim betjenes den ikke.
Holdeplassen er ikke mye i bruk i dag, men brukes på 1 skoleavgang fra Skaun retning Orkanger. Det er skoleskyss herifra i
dag, denne foregår med drosje. Hadde det vært tilrettelagt holdeplass her med infrastruktur for buss og trygg atkomst til
holdeplass (fortau) ville skoleskyssen kunne foregå med buss.
 
Vi ønsker at det etableres en holdeplass her, men om det skal være kantstopp eller lommer vil være opp til aktuelle
trafikksikkerhetsmyndigheter å avgjøre. Viktigst for oss er at det er en trygg og trafikksikker holdeplass som er utformet etter
Statens vegvesens håndbok, som har universell utforming, sikker atkomst, og tilrettelagt/trygt krysningspunkt over veien.
Grunnen til at vi ønsker holdeplass her er for at de som ønsker å reise kollektivt får muligheten til det. Holdeplassen vil være
aktuell for skoleskyss, men også for de som bor på campingplassen. Eksempelvis er det mange som bor på Storsand Camping i
Malvik som tar bussen inn til Trondheim for å besøke byen. Holdeplass her ville gitt campinggjester tilsvarende mulighet til å
«reise grønt» om de ønsker det. Eks. de som kommer med bobil vil slippe å kjøre bobilen inn til Trondheim og utfordringene
det medfører med parkering. Med 410 vil campinggjester kunne nå Orkanger og Trondheim. Alternativt kunne man lagt opp til
at de som er aktuelle brukere av holdeplassen Tråsåvika camping kunne gått til holdeplassen Tråssåvika. Det krever en trygg
gangforbindelse (eget areal til myke trafikanter) enten langsmed fylkesveien eller gjennom grøntområdet nord for veien. Det
krever også oppgradering av holdeplassen Tråssåvika. I retning Orkanger er det i dag ingen holdeplassinfrastruktur og lomme i
retning Trondheim mangler plattform og universell utforming.
 

 



 
Legger også inn en tekst her som vi bruker i innspill/merknader til plansaker:
 
 
Universelt utformede kollektivreiser
Ulike personer møter ulike barrierer i forbindelse med reiser med offentlig transport. Kollektivsystemet skal kunne brukes av
alle i så stor utstrekning som mulig uavhengig av den enkeltes funksjonsevne.
 
Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Universell utforming handler om at alle skal kunne komme seg til/fra
holdeplass og reise kollektivt, uavhengig av livsfase og funksjonsnivå. All planlegging må ha dette verdigrunnlaget som
premiss. Det er et mål at hele reisekjeden skal bli universelt utformet. Reisekjeden begynner i det man planlegger å reise et
sted og slutter når man er fremme ved målet for reisen. Reisekjeden omfatter blant annet gangforbindelser, holdeplasser,
stasjoner og knutepunkt. Universell utforming skal være med i grunnlaget i alle planer for oppgradering og bygging av ny
infrastruktur og alle offentlige vegeiere er ansvarlige for universell utforming langs sine veger.
 
Vi viser til regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021 ‐ 2025 og FNs bærekraftsmål om at alle skal ha like
muligheter (bekjempe ulikhet). Alt nytt som planlegges og prosjekteres skal innfri kravene til universell utforming.
 
Mange aktører har ansvar for ulike elementer i reisekjeden og må spille sammen dersom en reise skal være universelt
utformet. Det er viktig at denne planen bidrar til å bygge ned fysiske barrierer og dermed gir flere muligheten til å reise
kollektivt.
 
Vi viser til Statens vegvesens håndbøker "V123 Kollektivhåndboka for utforming av holdeplasser og ventearealer", og
håndbok "V129 Universell utforming av veger og gater".
Viser også til https://transport.universellutforming.no/. Dette er en portal med informasjon (veiledning, anbefalinger, lover og
regler) om universell utforming av kollektivtransport og kollektiv infrastruktur som er finansiert av Bufdir (barne‐, ungdoms‐, og
familiedirektoratet).
 
 
Atkomst til holdeplass
Det er viktig å sikre trygg atkomst til og fra holdeplassene for alle grupper, med særlig hensyn til mennesker med nedsatt
funksjonsevne og orienteringsevne.
 
Der det ikke finnes eget tilbud på veien til holdeplassen medfører det at fotgjengere må gå på veiskulderen eller i veibanen.
Uferdige løsninger vil kunne virke ekskluderende for enkelte grupper, eksempelvis de med bevegelseshemning, blinde,
svaksynte, barn og eldre, og problemet forverres vinterstid med snøopplag på siden av veien. Vi ber om at det tilrettelegges
for trygg atkomst til/fra holdeplass (i begge retninger), trygge krysningpunkt og at dette tas inn i reguleringsplanen.
 
Vi oppfordrer til at gangforbindelser utformes universelt så langt dette er mulig, med eget areal for myke trafikanter ‐ fritt for
trapper, bratte stigninger og lange omveier.
 
 
Med vennlig hilsen
Malin Grendal
Arealplanlegger   
Mobil 911 63 760  

Telefon 478 02 820
atb.no 
Følg oss på Facebook og Twitter  

Fra: Cathrine Fossdal <Cathrine.Fossdal@skaun.kommune.no> 
Sendt: mandag 6. desember 2021 08:39
Til: Malin Grendal <malin.grendal@atb.no>
Emne: SV: Reguleringsplan for Tråsåvika camping ‐ tilbakemelding AtB
 
Så bra, kjempefint!
 
 



Med vennlig hilsen
Cathrine Fossdal
Arealplanlegger
 

 
Plan og miljø
Postboks 74, 7358 Børsa
Tlf.: 72 86 72 00 (sentralbord)
Tlf.: 72 86 72 17 (direkte)
 
Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e‐post registreres i vårt sakssystem.
 
 
 

Fra: Malin Grendal <malin.grendal@atb.no> 
Sendt: fredag 3. desember 2021 13:31
Til: Cathrine Fossdal <Cathrine.Fossdal@skaun.kommune.no>
Emne: SV: Reguleringsplan for Tråsåvika camping ‐ tilbakemelding AtB
 
Hei,
 
Vi skal prøve å få gitt dere svar i løpet av neste uke.
 
God helg!
 
Med vennlig hilsen
Malin Grendal
Arealplanlegger   
Mobil 911 63 760  

Telefon 478 02 820
atb.no 
Følg oss på Facebook og Twitter  

Fra: AtB AS <atb@atb.no> 
Sendt: torsdag 2. desember 2021 13:10
Til: Malin Grendal <malin.grendal@atb.no>
Emne: Vs: Reguleringsplan for Tråsåvika camping ‐ tilbakemelding AtB
 
 
 

Fra: Cathrine Fossdal <Cathrine.Fossdal@skaun.kommune.no>
Sendt: torsdag 2. desember 2021 12:55
Til: AtB AS <atb@atb.no>
Kopi: Øverland Kai <Kai.Overland@skaun.kommune.no>
Emne: Reguleringsplan for Tråsåvika camping ‐ tilbakemelding AtB
 
Hei,
 
Det jobbes for tiden med å utarbeide en reguleringsplan for Tråsåvika camping i Skaun kommune.
I den forbindelse har vi blitt bedt om å opprette dialog med AtB av Trøndelag fylkeskommune, ettersom dere ikke fikk
tilsendt planen på høring.
 
Planen på høring hadde innregulert busstopp i form av kantstopp i plankartet. Disse tenkes nå tatt ut igjen da
fylkeskommunen som vegeier ikke tillater denne løsningen.
Fylkeskommunen gir imidlertid et sterkt faglig råd om at holdeplassene beholdes i planen, men da innregulertes som



busslommer.
 
Bakgrunn for oppstart av planarbeidene var knyttet til å få ryddet opp i eksisterende forhold på campingplassen, samt skape
et forutsigbart rammeverk for campingplassens drift.
Planområdet består av en campingplass som har vært drevet i mange år. Terrenget er forholdvis bratt der hvor busslommen
på nordsiden av fylkesvegen tenkes innregulert. Innreguleringen vil følgelig trolig kreve en del prosjekteringsarbeid med
påfølgende kostander.
 
Plankonsulent mener at fylkeskommunens krav om å innregulerte busslommer er kommunens ansvar å følge opp, ikke driver
av campingplassen.
Med andre ord er det ikke et ønske fra tiltakshavers side å bruke ressurser på innreguleringen.
Kommunen har ikke ressurser til å følge opp innreguleringen og vi har heller ikke fått signaler fra fylkeskommunen om at de
ønsker å ta kostnadene.
 
Kort oppsummer vurderer vi altså å imøtegå innsigelsen til fylkeskommunen ved å ta busstoppene helt ut av planen pga.
manglende ressurser.
Vi ønsker imidlertid gjerne tilbakemelding fra dere før planen tas opp til politisk sluttbehandling.
Vi setter pris på rask tilbakemelding.
 
Vedlagt i e‐posten ligger plankart og bestemmelser som ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn i september. Resterende
dokumenter tilhørende saken finnes på kommunens nettsider under kunngjøringer, eller ved å følge følgende link:
https://www.skaun.kommune.no/hoering‐og‐offentlig‐ettersyn‐detaljreguleringsplan‐for‐traasaavika‐camping.6407867‐
492713.html
 
Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål eller ønsker å få tilsendt øvrige plandokumenter som ligger på nettsiden på mail.     
 
 
Med vennlig hilsen
Cathrine Fossdal
Arealplanlegger
 

 
Plan og miljø
Postboks 74, 7358 Børsa
Tlf.: 72 86 72 00 (sentralbord)
Tlf.: 72 86 72 17 (direkte)
 
Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e‐post registreres i vårt sakssystem.
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