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REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

Reguleringsplan for Tråsåvika camping, Skaun kommune. 

 

Bestemmelser datert: 25.03.2021 

Sist revidert: 14.12.2021 

 

VEDTATT AV SKAUN KOMMUNE: 

Plan-ID: 5029 202003 

 

 

 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 

reguleringsgrense.  

 

Området reguleres til følgende formål: 

• Bebyggelse og anlegg § 12-5 nr. 1: 

- Campingplass (BC) 

- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB) 

 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur § 12-5 nr. 2:  

- Veg (SV) 

- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

- Parkering (SPA) 

 

• Grønnstruktur § 12-5 nr. 3:  

- Friområde (GF) 

 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone § 12-5 nr. 6:  

- Badeområde (VB) 

 

• Hensynssoner § 12-6:  

- Sikringssone – frisikt (H140) 

- Støysone – gul sone (H220) 

- Angitthensynssone – bevaring kulturmiljø (H570) 

- Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

 

 

 

§1. FELLESBESTEMMELSER: 

1.1 Universell utforming 

Det skal generelt tilstrebes god tilgjengelighet i hele planområdet for alle brukere. 

Krav gitt i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven om universell utforming og 

tilgjengelighet skal legges til grunn for tiltak.  
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1.2 Kulturminner  

Dersom det under arbeid i planområdet oppdages et mulig vernet eller fredet 

kulturminne, skal arbeidet stanses umiddelbart og kulturmyndigheter varsles.    

 

1.3 Vann, avløp og slukkevannsforsyning 

Avløpssystemet skal ha en helhetlig løsning med ett felles avløpsanlegg for alt 

sanitært avløpsvann. Rensekrav fra Skaun kommune skal være oppfylt og 

badevannskvaliteten ved badeplassen skal være tilfredsstillende.   

 

Vesentlige endringer i VA-anlegget, innebefattet økt bruk (PE), skal godkjennes av 

kommunen. 

 

Kapasitet, trykk mm. på slukkevannsforsyning må tilfredsstille krav fra Brann- og 

redningsetaten i kommunen. 

 

1.4 Avkjørsel 

Avkjørsel fra fylkesveg 800 og tilhørende frisiktsone må være i henhold til Statens 

vegvesens håndbøker N100. Avkjørsel skal være asfaltert fra fylkesvegens vegkant til 

minimum 5 meter inn på avkjørsel. 

 

1.5 Renovasjon 

Renovasjonsløsninger skal oppfylle gjeldene krav fra utøvende renovasjonsselskap. 

Innenfor planområdet skal det sikres tilstrekkelig fremkommelighet og snuareal for 

søppelbil.   

 

1.6 Støy  

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) skal legges til 

grunn for byggetiltak, og grenseverdier i tabell 2 gjøres gjeldende for planen. 

Støynivå utenfor vinduer i rom med støyfølsomt bruksformål skal for bygninger ikke 

overstige Lden ≤ 55 dB.  

 

1.7 Geoteknikk 

For hele planområdet skal eventuelle inngrep som påvirker grunnforholdene følge 

TEK17.   

 

For hele planområdet skal tiltak følge råd og anbefalinger i Multiconsults notat 

10223601-RIG-NOT-001, datert 19.03.2021.  

 

1.8 Sykkelparkeringsplasser 

 Innenfor plangrensen skal minimum 10 sykkelparkeringsplasser være etablert. 

 

 

 

§ 2.  BEBYGGELSE OG ANLEGG: 

2.1 Campingplass (BC) 
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2.1.1 Området merket BC skal nyttes til campingplass med tilhørende anlegg. Tilhørende 

anlegg omfatter veger, sanitærbygg, butikk, lager, grøntarealer, lekeplasser og 

gangstier. 

2.1.2 Bebyggelsen, anlegg og utearealet skal gis en estetisk utforming som tilfredsstiller 

rimelige skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til omgivelsene, samt gi en god 

fjernvirkning.  

2.1.3 Oppføring av utleiehytter, spikertelt, servicebygg mm. er søknadspliktig. Søknad om 

byggetillatelse skal inneholde tegninger og situasjonsplan, samt et snitt som viser 

plassering av bygninger i forhold til terreng. Det tillates ikke oppført faste bygg eller 

installasjoner i området nærmest sjøen som kan være flomutsatt. 

2.1.4  Maks bebygd areal (BYA) for terrasser uansett byggehøyde: 30 m2  

 Terrasser skal tilpasses terrenget. 

2.1.5 Service- og administrasjonsbygg: 

2.1.5.1 Byggene kan ha maksimal gesimshøyde på 3,5 meter og maksimal mønehøyde 

på 5,5 meter, målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng rundt bygget. 

2.1.5.2 Byggene skal utformes med saltak. 

2.1.6 Utleiehytter 

2.1.6.1 Utleiehytter kan ha maksimal gesimshøyde på 3,0 meter og maksimal 

mønehøyde på 5,0 meter, målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng rundt 

bygget. 

2.1.6.2 Utleiehyttene skal utformes med saltak. 

2.1.6.3 Maks bebygd areal for utleiehytter er 80 m2. 

2.1.7 Spikertelt 

2.1.7.1 Spikertelt skal ha en maksimal høyde på 3,5 meter, målt fra gjennomsnittlig 

ferdig planert terreng rundt bygget.  

2.1.7.2 Maks bebygd areal for spikertelt er 30 m2.  

2.1.8 Fortelt og terrasser skal kunne demonteres uten at det blir varige spor i terrenget.  

2.1.9 For å ivareta brannsikkerheten skal avstand mellom campingenhetene være i henhold 

til gjeldende byggteknisk forskrift.  

2.1.10 Campingvogner må plasseres slik at de øyeblikkelig kan tilkobles bil og fjernes ved 

evt. brann i nabovogn. Campingvognas drag må ikke bygges inn i fortelt eller terrasse.  

2.1.11 Internveger må være tilrettelagt for utrykningskjøretøy. Tilstrekkelig snuareal for 

utrykningskjøretøy skal være opparbeidet.  

 

   

2.2 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB) 

Området skal benyttes til flytebrygge med mulighet for fortøyning av båter. 

Byggegrensen følger formålsgrensen innenfor dette området. 

 

 

 

§ 3.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

3.1 Veg (SV) 

 Arealet omfatter areal til veg med tilhørende vegskulder. Vegen skal benyttes som 

adkomstveg til campingplassen og øvrige eiendommer som har adkomst via denne. 
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3.2 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

 Arealet er restareal langs veg og kan benyttes til legging av ledninger, grøft, 

skjæringer og fyllinger mm. 

 

3.3 Parkering (SPA) 

 Areal avsatt til parkeringsformål på plankartet skal brukes til parkering. Minimum 2 av 

parkeringsplassene innenfor SPA skal være opparbeidet som HC-plasser. 

 

 

 

§ 4. GRØNNSTRUKTUR 

Friområde (GF) 

I friområdet skal eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares, og området skal 

kunne brukes til rekreasjon/friluftsliv. Enkel tilrettelegging med stier og utsetting av 

bord og benker tillates. 

 

 

§ 5. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

5.1 Badeområde (VB) 

Området skal benyttes som badeplass/- strand. Mindre tilretteleggingstiltak i henhold 

til formålet tillates. 

 

 

§ 6. HENSYNSONER 

6.1 H220 – Gul støysone  

Dokumentasjon som viser tilfredsstillende støynivå skal følge søknad om 

igangsettingstillatelse for bygninger innenfor hensynssonen.   

 

Retningslinje T-1442/2021 skal legges til grunn for tiltak, og grenseverdiene i tabell 2 

gjelder med følgende presiseringer: 

 

Det tillates at støynivå utenfor fasader for bygg i gul støysone overskrider 

grenseverdiene under forutsetning av følgende avbøtende tiltak: 

- For fritidsboliger, herunder spikertelt og hytter, må hver enhet ha tilgang til stille 

side hvorav minst et soverom har luftemulighet i fasade med støynivå Lden ≤ 55 

dB.  

 

6.2 H570 – Bevaring kulturmiljø - hensynssone c) 

Innen 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. 
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6.3 H730 - Båndlegging etter lov om kulturminner - hensynssone d) 

 Kulturminnet innenfor H730 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. 

 

 

6.4 Frisiktsone 

 Innenfor hensynssonen for frisikt skal eventuelle sikthinder ikke være høyere enn 0,5 

meter over primærvegens kjørebanenivå. Eier av avkjørsel er ansvarlig for å sørge for 

at siktforholdene til enhver tid er tilfredsstillende.  

 

 

  

§ 7.  REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

7.1 Avkjørsel fra fylkesvegen må være asfaltert fra fylkesvegens vegkant til minimum 5 

meter inn på avkjørsel, før brukstillatelse til øvrige søknadspliktige tiltak i planområdet 

kan gis.     

 

7.2 Sykkelparkeringsplasser og HC-parkering innenfor parkeringsformålet (SPA) skal være 

opparbeidet før brukstillatelse til øvrige søknadspliktige tiltak i planområdet kan gis.   

 

7.3 Tilfredsstillende vann- og avløpsforhold, inklusive slukkevannsforsyning og 

overvannshåndtering, skal foreligge før brukstillatelse til øvrige søknadspliktige tiltak i 

planområdet kan gis. Dette dokumenteres i detaljert/teknisk VA-plan som godkjennes 

av kommunen.    

 

 


