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KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret 
detaljreguleringsplan for Tråsåvika camping, som vist på plankart sist revidert 04.01.22. 
Bestemmelser er sist revidert 14.12.21. 

 
2. Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningsloven § 12-12 tredje ledd jf.  

§ 1-9. 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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2. Bestemmelser, 14.12.21 
3. Planbeskrivelse, 04.01.22  
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5a. Geoteknisk notat Multiconsult, 27.01.21  
5b. Geoteknisk rapport Multiconsult, 05.03.21  
5c. Geoteknisk notat Multiconsult, 19.03.21  
6a. VA-notat, 10.06.20 
6b. VA-tilsvar Skaun kommune, 14.12.21 
6c.  VA-tilsvar Orkland brann og redning, 16.12.21 
7. Områdeanalyse, 29.04.20  
8. Høringsuttalelser  
9. Sammendrag høringsuttalelser med tilsvar 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Kort om saken  
Det fremmes forslag til detaljregulering for Tråsåvika Camping i Skaun kommune. Området blir i 
dag hovedsakelig benyttet som campingplass, og skal også det i fremtiden. Hensikten med planen  
er å få på plass et rammeverk som sikrer et mer ensartet og helhetlig campingområde, og gi gode 
og forutsigbare rammer for driften av campingplassen. Siden planområdet er utbygd, er også 
reguleringsplanen en opprydning og tilpasning av plan til de faktiske forhold. Planen er 
utarbeidet av On Arkitekter og Ingeniører på vegne av tiltakshaver Tråsåvika Camping AS.  
 
  
Bakgrunn  
Planområdet ligger på Viggja nord for Fv. 800 og består hovedsakelig av eiendommen 
gnr/bnr/fnr. 133/1/3. Området er på ca. 36 dekar og har vært drevet som campingplass i flere 
år. Flyfoto viser første tegn til campingvirksomhet tilbake på 1980-tallet.  
 
Stort sett er hele campingplassen i dag utbygd med hytter, sanitærbygg, butikk-/servicebygg og 
campingvogner med tilhørende spikertelt. Nederst ved sjøen ligger en badestrand, samt 



flytebrygge og båtplass. Infrastruktur i form av interne grusveger er etablert. På stedet er det 47 
(mulighet for 50) faste plasser for campingvogn med fortelt/spikertelt og 20 «drop-in» plasser for 
bobiler/campingvogner. Antallet utleiehytter er 20. 
 

Figur: Planområdet (Kilde: Google Earth, 2021)

 
 
Kommunens byggesaksavdeling og Skaun og Orkdal brann- og redningstjeneste gjennomførte 
tilsyn av campingplassen 3. september 2018. Ifølge tilsynsrapporten ble blant annet følgende 
forhold avdekket: 
  

 Spikertelt og noen hytter var ikke omsøkt til kommunen  
 Bygg var oppført innenfor strandsonen (det generelle byggeforbudet i 100-meterssonen 

langs kysten)  
 Noen bygg var oppført på areal avsatt til LNFR-formål i KPA  

 
Kommunens konklusjon var at det burde utarbeides en reguleringsplan for å bidra til å rette opp 
i de over nevnte forholdene. Det ble avholdt oppstartsmøte for reguleringsplanarbeid 19. februar 
2020 med deltagere fra Skaun kommune, Tråsåvika Camping og On Arkitekter og Ingeniører til 
stede. Sektormyndigheter, grunneiere og andre rettighetshavere ble varslet om oppstart av 
reguleringsarbeid 5. mars 2020. I perioden mellom 7. september og 19. oktober 2021 var planen 
på høring etter at den ble førstegangsbehandlet i Plan- og miljøutvalget 25. august 2021. Planen 
fremmes nå til sluttbehandling. 
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Nøkkelinformasjon 
Plan-ID: 5029 202003  
Konsulent/forslagsstiller: On Arkitekter og Ingeniører AS  
Hjemmelshaver: Tråsåvika Camping AS (fester) 
 John Wiggen (hjemmelshaver) 
 
Tiltakshaver: Tråsåvika Camping AS 
Eiendom: Gnr/bnr/fnr. 133/1/3, 1065/22 
Størrelse: Ca. 36 daa 
 
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 
Da planen var på høring kom det inn uttalelser fra 6 ulike parter. Partene bestod av henholdsvis 
Statens vegvesen, statsforvalteren, Kystverket, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, 
fylkeskommunen og NTNU Vitenskapsmuseet. I ettertid ble også AtB kontaktet for å gi innspill 
til planen etter forespørsel om dette fra fylkeskommunen. Den mest omfattende uttalelsen kom 
fra fylkeskommunen som også hadde innsigelse til planen basert på busstoppløsningen. Samtlige 
høringsuttalelser og kommunens tilsvar til disse kan leses i sin helhet i vedlegg.  
 
Siden høringsrunden er det foretatt justeringer i planforslaget. Den vesentligste endringen er at 
busstopp er tatt helt ut av plankartet. I høringsforslaget var busstopp regulert inn i form av 
kantstopp langs fylkesvegen. Denne løsningen tillot ikke fylkeskommunen, men de gav samtidig 
et sterkt faglig råd om å beholde busstoppene, da som busslommer i stedet. 
Kommunedirektøren har vært i dialog med både plankonsulent og fylkeskommunen underveis i 
prosessen. Særlig på nordsiden av fylkesvegen er terrengforholdene bratte og utfordrende. Å få 
regulert inn busslommer her ville trolig krevd en del prosjekteringsarbeid med påfølgende 
kostnader. Da ingen av partene ønsket å bruke ressurser på innreguleringen, landet 
kommunedirektøren til slutt på å imøtegå innsigelsen ved å ta busstopp helt ut av planen. I tillegg 
til kostnadsmessige forhold, begrunnes dette også med at busstopp ikke var tema i 
oppstartsmøtet og heller ikke var tegnet inn ved varsel om oppstart. Bakgrunn for oppstart av 
planarbeidene var i stor grad knyttet til å få ryddet opp i eksisterende forhold. Fylkeskommunen 
har trukket innsigelsen basert på det fremlagte planforslaget i denne innstillingen.  
 
Sett bort ifra busstoppløsningen er det siden høringen fortatt mindre justeringer i 
planbestemmelsene knyttet til bl.a. universell utforming, støy, byggehøyder, veg og parkering. 
Disse forholdene omtales nærmere i det følgende under de enkelte temaene.   
 
     



Figur: Plankart og utdrag fra KPA

 
 
 
PLANEN  
Planforslaget baserer seg i hovedsak på å regulere situasjonen slik den er i dag. En vesentlig del 
av planområdet reguleres til campingplass. I tillegg tar et større friområde og en badestrand opp 
forholdsvis mye areal. De resterende formålene er knyttet til samferdsel og teknisk infrastruktur, 
i tillegg til småbåtanlegg i sjø og vassdrag. Det legges opp til et plankart med en relativt lav 
detaljeringsgrad for en fleksibel forvaltning av området. Planbestemmelsene er imidlertid mer 
detaljerte og utdyper hva som er tillatt innenfor de enkelte formålene.  
 
 
Forholdet til andre planer  
Planområdet er omfattet av kommuneplanens arealdel (KPA), delplan Børsa-Viggja, vedtatt 11. 
desember 2014. I KPA er området hovedsakelig avsatt til næringsvirksomhet. En svært liten del 
lengst sør er avsatt til LNFR-formål, mens sjøarealet er regulert til bruk og vern av sjø og 
vassdrag med tilhørende strandsone. Reguleringsplanforslaget er hovedsakelig i tråd med KPA. 
Det største avviket er at deler av området lengst mot nord reguleres til friområde. Videre 
omgjøres noe LNFR-areal til campingformål – dette for å inkludere eksisterende bygg som ellers 
bare delvis ville vært omfattet av campingformålet. 
 
Det er ingen reguleringsplan i området fra før. Det finnes heller ingen reguleringsplaner som 
grenser til planområdet. 
 
 
Grunnforhold  
NGUs kvartærgeologiske løsmassekart viser tykk havavsetning og tynn hav-/strandavsetning i 
planområdet. Hele campingplassen ligger under marin grense. I henhold til NVEs faresonekart 
er det likevel ingen kjente eller utredede faresoner for kvikkleireskred i relevant nærhet. 
Aktsomhetskart fra NVE og NGI viser imidlertid at deler av området ligger innenfor 
aktsomhetsområde for snø- og steinskred.   
 
 
 
 



 
Det er utarbeidet to notater og en 
rapport i forbindelse med planen 
som omhandler skredfare. Samtlige 
dokumenter er laget av Multiconsult 
og følger som vedlegg. I notatet 
datert 27.01.2021, behandles risiko 
for steinsprang og snøskred samt 
fjellskred. I notatet vurderes det 
som lite sannsynlig at det skal 
forekomme snøskred av betydelig 
størrelse i det aktuelle området. Det 
er imidlertid fare for utfall av 
stein/blokk fra en bratt berghelling i 
sørvest. Et eventuelt steinsprang 
herfra vil kunne treffe de to 
byggene lengst sørvest på 

campingplassen. Som en følge av risikoen for steinsprang er de to oppstillingsplassene lengst 
sørvest tatt ut av planen. Dette medfører at grunneier ikke lenger kan benytte disse 
oppstillingsplassene og må fjerne bebyggelsen som nå befinner seg her. Grunneier er blitt gjort 
oppmerksom på dette i møte med kommunen 13. august 2021, og ønsket denne løsningen 
fremfor å måtte sikre bergskrenten for å beholde plassene. 
 
I Multiconsults notat datert 19.03.2021, behandles risiko for områdeskred som følge av eventuell 
kvikkleire i grunnen. Notatet konkluderer med at planområdet kan bebygges/benyttes som 
campingplass uten å stå i fare for å bli berørt av eventuelt områdeskred i løsmasser. 
Tiltaket/planområdet havner utenfor et mulig løsneområde da kvikkleire ikke er funnet i 
foreliggende undersøkelser. Området ligger heller ikke i et eventuelt utløpsområde for slikt skred. 
Likevel må tiltakshaver ved eventuelle planlagte inngrep som eksempelvis utfylling i strandsonen, 
med unntak av sesongjusteringer av stranda, kontakte geoteknisk sakkyndig for å få vurdert og 
eventuelt prosjektert tiltaket. Bestemmelser knyttet til geoteknikk som ivaretar disse forholdene 
er lagt til siden høringen.   
 
Kulturminner  
I forbindelse med varsel om oppstart befarte fylkeskommunen nordvestre del av planområdet. 
Rester av en gravrøys ble da registrert. Fylkeskommunen skrev følgende i sin uttalelse:  
 
«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 av 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». 
 
Gravrøysen er avmerket i plankartet som hensynssone H730 – båndlegging etter lov om 
kulturminner. Det er også lagt inn en buffersone rundt gravrøysen – hensynssone H570 – 
bevaring kulturmiljø. Tilhørende bestemmelser som er med på å sikre kulturminnet er tilført. Det 
er i tillegg fastsatt en fellesbestemmelse for kulturminner i § 1.2. Fellesbestemmelsen gjelder for 
hele planområdet og skal ivareta kulturminnehensyn dersom et mulig vernet eller fredet 
kulturminne oppdages.   
 
 



Infrastruktur  
 
Veg og parkering  
Adkomst til planområdet er via privat veg fra Fv. 800. Avkjørselen er regulert tilsvarende dagens 
situasjon i plankartet. Siden det ikke er planlagt noen utvidelse av campingplassen, er det heller 
ikke antatt å bli økende bruk av avkjørselen. I § 1.4 i bestemmelsene sikres det at avkjørselen og 
tilhørende frisiktsone må være i henhold til Statens vegvesens håndbøker. Siden høringen er det 
tilføyd at avkjørselen skal være asfaltert fra fylkesvegens vegkant til minimum 5 meter inn på 
avkjørsel, før brukstillatelse til øvrige søknadspliktige tiltak kan gis. Dette av hensyn til 
trafikksikkerhet for myke trafikanter, og at ikke grus dras ut i vegbanen til fylkesvegen – noe som 
kan være særlig farlig for trafikanter på to hjul.   
 
Trafikale løsninger internt på campingplassen er ikke regulert inn i detalj. Dette skyldes ønske 
om fleksibilitet og at det uansett bare er internveger med lite trafikk som befinner seg her. Det er 
imidlertid fastsatt en del krav til internvegene i bestemmelsene. Kravene omhandler hovedsakelig 
forhold knyttet til utryknings- og renovasjonskjøretøy, slik at disse kan ta seg frem og snu inne 
på området.    
 

Figur: Adkomstveg og parkeringsplass ved resepsjonsbygget (Kilde: Google maps)

 
Når det gjelder parkering er det i dag opparbeidet en parkeringsplass ved resepsjonsbygget. Det 
er også mulig å parkere ved utleiehytter og vognplasser. For å sikre at det er avsatt nok areal til 
parkering, særlig når det gjelder HC-plasser, er det siden høringen valgt å regulere inn 
førstnevnte parkingsplass. I bestemmelsene § 3.3 presiseres det at minimum 2 av 
parkeringsplassene innenfor parkeringsformålet skal være opparbeidet som HC-plasser. Som 
rekkefølgekrav er det satt krav til at HC-plassene skal være opparbeidet før brukstillatelse til 
øvrige søknadspliktige tiltak kan gis. 
 
Når det kommer til sykkelparkering er det siden høringen stilt krav om at minimum 10 
sykkelparkeringsplasser skal være etablert innenfor planområdet. Det legges opp til at tiltakshaver 
selv kan vurdere hvor plassene best plasseres. Det ansees likevel som viktig at en viss andel 
plasser er til stede for å gjøre det mer attraktivt å reise miljøvennlig. Fv. 800 er også en mye brukt 
sykkelrute og del av rute nr. 1 på det nasjonale sykkelstinettet. 
 
Renovasjon  
I Skaun kommune er fritidsrenovasjon etablert. Siden dette er en eksisterende virksomhet, er 
avfallsløsning og plassering avklart med renovatør. Samtidig kan fremtidige endringer ikke 
utelukkes. Siden høringen er det derfor stilt krav i bestemmelsene om at renovasjonsløsninger 



skal oppfylle gjeldende krav fra det til enhver tid utøvende renovasjonsselskap.  
 
Vann, avløp og overvann  
Ifølge tilsynsrapporten fra 2018 har campingplassen kommunalt vann og privat avløp.   
Både resepsjonsbygget, 13 hytter og det felles sanitærbygget som er dimensjonert for 150-200 
personer, har innlagt vann og toaletter.   
 
Da planforslaget ble sendt på høring var det utarbeidet et VA-notat med beskrivelse av dagens 
situasjon. Vannkvaliteten vurderes i notatet som tilfredsstillende. Videre betraktes resipienten for 
restutslipp av avløpsvann som god. Terrenget beskrives å ha naturlig fall mot sjø, og overvann vil 
følgelig kunne infiltrere naturlig i grunn og ut i sjø ved større nedbørsmengder. Siden høringen 
har kommunens VA-avdeling foretatt en nærmere vurdering av VA-forholdene. Det er laget et 
tilsvar til notatet som ligger som vedlegg i planen. I tilsvaret påpekes en del forhold som må tas 
hensyn til i den videre byggesaksbehandlingen. Blant annet gjelder dette opprydning i 
eksisterende avløpsløsning og at VA-løsninger ytterliggere må presiseres i en mer detaljert 
teknisk VA-plan. Bestemmelsene er tilsvarende oppdatert for å imøtekomme disse behovene.  
 
ROS-analysen viser at planforslaget i liten grad berører forhold forbundet med risiko og 
sårbarhet som ikke kan håndteres gjennom avbøtende tiltak. I tillegg til risiko for steinsprang, er 
brannsikkerhet blant de viktigste temaene som er aktualisert. Når det gjelder sistnevnte 
konkluderes det imidlertid med at brannsikkerhetsforholdene i dag er uakseptable og at tiltak må 
iverksettes. Ifølge tilsynsrapporten er det bl.a. stor variasjon i avstanden mellom 
campingvognene/spikerteltene. Selv om flere er godt innenfor kravet til avstand, må det andre 
steder utføres tiltak for å komme innenfor minimumskravet.   
 
Det er i dag uttak for slukkevann i en kum der hvor hovedvannledningen kommer inn. Ifølge 
Orkland brann og redning er det tilstrekkelig med en brannvannskapasitet på 20 l/s for 
campingområdet, dersom 2 brannhydranter plasseres iht. til anvisning gitt i vedlegg 6c i planen. 
Da brannkum hydrant skal ligge 25-50m fra hovedangrepspunkt, uansett hvilket byggverk som 
brenner, bør det ifølge Orkland brann og redning være flere uttak ved campingplassen. I 
bestemmelsene er det inntatt flere punkter som samlet sett skal sikre at brannsikkerheten blir 
tilfredsstillende. Samtidig presiseres det at det er grunneiers ansvar å påse at 
brannsikkerhetshensyn iht. gjeldende lovverk til enhver tid er oppfylt. 
 
 
Støy 
I henhold til Statens vegvesen er ÅDT på 
Fv. 800 i 2020 beregnet til å være 1100. 
Andelen lange kjøretøy er 7%. Dette skaper 
en del konsekvenser – særlig med tanke på 
støy. 
 
En liten del av planområdet ligger innenfor 
gul støysone i SVVs støyvarslingskart. 
Støysonen er lagt inn som hensynssone i 
plankartet og påført tilhørende 
bestemmelser. Selv om det ikke ansees som 
særlig aktuelt å plassere bygninger i dette 
området, mener kommunedirektøren at 
hensynssonen tydeliggjør hvilket areal som 
er særlig støyutsatt, samt sikrer at støy blir ivaretatt dersom det likevel skulle ønskes å oppføre 

 

Figur: Støykart (Kilde: Statens vegvesen, 2021) 



bygg her. 
 
Siden høringen er det i tråd med fylkeskommunens innspill lagt til en fellesbestemmelse for støy 
som gjelder for hele planområdet. Sistnevnte bidrar til å skape en robust plan, der eventuelle 
fremtidige endringer i støyforhold skal tas hensyn til ved oppføring av nye byggverk.   
 
 
Byggeskikk, estetikk og landskap  
Utleiehyttene, servicebygg og resepsjon/kiosk er oppført i tradisjonell utførelse i én etasje med 
saltak. Når det gjelder campingvognene med tilhørende spikertelt og terrasser, er størrelser og 
utforming svært forskjellig. Da området har blitt brukt som campingplass over lang tid, er det 
gradvis blitt utbygd og oppgradert. 
 
I bestemmelsene er det satt krav til hvordan ulike bygg tillates oppført. Kravene er hovedsakelig 
lik dem på høring, med unntak av at den tillatte høyden på spikertelt er justert. Spikertelthøyden 
kan iht. til de nye bestemmelsene være på maksimalt 3,5 m, målt fra gjennomsnittlig ferdig 
planert terreng rundt bygget – mens den tidligere var satt til maksimalt 30 cm høyere enn taket 
på campingvogna. Endringen er gjort i tråd med innspill fra fylkeskommunen, samt nye lovregler 
som trer i kraft i 2022. Følgende bestemmelser er nå satt: 

 Spikertelt: Maksimal høyde: 3,5 m. Maks bebygd areal: 30m2.  
 Utleiehytter: Maksimal gesimshøyde: 3 m. Maksimal mønehøyde: 5 m. Maks bebygd 

areal: 80m2. Skal utformes med saltak.  
 Service- og administrasjonsbygg: Maksimal gesimshøyde: 3,5 m. Maksimal 

mønehøyde: 5,5 m. Skal utformes med saltak.  
 Terrasser: Maks bebygd areal (BYA) uansett byggehøyde: 30m2. Både terrasser og 

fortelt skal kunne demonteres uten at det blir varige spor i terrenget. 
 
Det er også tilført andre bestemmelser knyttet til oppføring av byggverk. Samlet sett vil man 
gjennom de nye bestemmelsene bedre kunne styre den videre utforming av campingplassen og 
lettere sikre en mer ensartet byggeskikk. 
 
Visuelt sett vurderes planområdet å ha liten påvirkning på annen bebyggelse i nærområdet da det 
ligger avskjermet til. Campingen er plassert inne i ei bukt og terrengformasjonene rundt gir god 
skjerming for vær og vind. Med tanke på fremtidige forhold presiseres det samtidig i § 2.1.2 at 
«bebyggelsen, anlegg og uteareal skal gis en estetisk utforming som tilfredsstiller rimelige 
skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til omgivelsene, samt gir en god fjernvirkning. 
 
 
FOLKEHELSEVURDERING: 
Ved vedtatt reguleringsplan vil et friområde nærmest sjøen mot nord, samt et badeområde i vest 
bli sikret juridisk. Dette betraktes som gunstig med tanke på folkehelsen, da planen gjennom 
disse formålstilpasningene legger vekt på en utvidelse og økt tilgang til strandsonen for 
allmennheten. Badeplassen er også kategorisert som et svært viktig friluftsområde av 
Miljødirektoratet – noe som tydeliggjør viktigheten av at disse arealene beskyttes mot utbygging. 
Alt i alt vil planen ikke ha særlige negative effekter folkehelsemessig, da den i det vesentligste er 
en konkretisering av dagens situasjon.  
 
Kommunedirektøren påpeker imidlertid at ytterliggere tiltak kunne blitt gjort for å sette et enda 
mindre privatiserende preg på stedet – særlig med tanke på at hytter er plassert svært nærme 
vannkanten og at badeområdet kunne vært skjermet fra disse i større grad. Det er likevel valgt å 
ikke pålegge tiltakshaver dette, da dette er en privat campingplass som har vært etablert i lang tid, 



og at en vesentlig del av hensikten med reguleringen har vært å rydde opp i eksisterende forhold. 
Nærheten til Grønlandskjæret er også vektlagt – en badestrand som befinner seg bare en liten 
kilometer unna Tråsåvika camping i retning Orkanger. Ved Grønlandsskjæret er det ikke 
bebyggelse i nærheten og området fremstår i stor grad som offentlig tilgjengelig.   
 
 
Planområdet og planforslaget gir gode muligheter 
for universell utforming – 
 både av bebyggelse og uteoppholdsareal. 
Planområdet er relativt flatt, og bebyggelsens 
høyde er satt forholdvis lavt. Bestemmelsene 
sikrer i § 1.1 at det generelt skal tilstrebes god 
tilgjengelighet i hele planområdet for alle brukere 
og at krav gitt i TEK17 om universell utforming 
og tilgjengelighet skal følges. Igjen ser 
kommunedirektøren at flere tiltak kunne blitt 
iverksatt for å i enda større grad sikre at alle, 
uavhengig av funksjonsevne, kan ta i bruk området. Eksempelvis kunne badeplassen og bryggen 
vært bedre tilrettelagt. Kommunedirektøren oppfordrer tiltakshaver til å tilstrebe en 
campingplass som er så universelt utformet som mulig, men vil ikke stille flere krav enn de som 
allerede er fastsatt gjennom planen og byggeteknisk forskrift.   
 
 
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
Vurderinger knyttet til naturmangfold er basert på tilgjengelige databaser og kunnskap om 
området. Det er ikke gjennomført nye feltregistreringer som ledd i planarbeidet.  
 
Mye av den naturlige vegetasjonen i området er bevart. I bestemmelsene er det både av hensynet 
til naturmangfold og friluftsliv satt krav til at eksisterende vegetasjon i friområdet i størst mulig 
grad skal bevares. Selv om det ikke er registrert noen viktige naturtyper innenfor planens grenser, 
er flere rødlistede arter registrert både til lands og til vanns nede ved strandkanten. 
Registreringene er imidlertid gjort etter at området ble tatt i bruk som campingplass, og det 
vurderes derfor å ikke være behov for spesielle tiltak knyttet observasjonene.   
 

Rødlistede arter innenfor planen
Gråmåke (sårbar)
Ærfugl (sårbar)
Svartand (sårbar)
Sjøorre (sårbar)
Storskarv (nær truet)
Hettemåke (kritisk truet)
Lomvi (kritisk truet)
Fiskemåke (sårbar)
Alke (sårbar)
Horndykker (sårbar)
Havelle (nær truet)



Det er ikke påvist risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Området er 
utbygd og avsatt til næringsformål i overordnet plan. Den samlede belastningen på økosystemet 
vurderes som akseptabel. Siden dette er en eksisterende campingvirksomhet, vurderes 
skadeomfanget innen området som svært beskjedent på naturmangfoldet. 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Ikke relevant. 
 
 
Konklusjon  
Planen baserer seg i hovedsak på å regulere situasjonen slik den er i dag. Målet med planarbeidet 
har vært å få på plass et rammeverk som sikrer et mer ensartet og helhetlig campingområde – og 
som videre vil gi gode og forutsigbare rammer for driften av campingplassen. Samlet sett legger 
planen til rette for en overveide positiv utvikling av Tråsåvika camping. Selv om 
kommunedirektøren anbefaler tiltakshaver å i enda større grad tilgjengeliggjøre området for 
allmennheten og å utforme campingen universelt, har planen slik den nå foreligger få negative 
konsekvenser. Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas.   
 
 


