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1. Planområdet og bakgrunn for planarbeidet 

Planområdet er på ca. 36 dekar og består i hovedsak av en eksisterende campingplass med 

utleiehytter, vognplasser og tilhørende infrastruktur. Videre inngår et større friområde og 

badeområde mot sjøen.  

Adkomst til området går via privat veg, med avkjørsel fra Fv. 800, Viggjavegen.  

 

Kommunens byggesaksavdeling og Skaun og Orkdal brann- og redningstjeneste 

gjennomførte tilsyn av campingplassen 03.09.2018. Tilsynet avdekket blant annet følgende 

forhold: 

• Spikertelt og noen hytter var ikke omsøkt til kommunen 

• Bygg oppført innenfor strandsonen, i det generelle byggeforbudet i 100-meterssonen 

langs kysten 

• Noen bygg oppført på areal avsatt til LNFR-formål i KPA 

 

Kommunens konklusjon var blant annet at det bør utarbeides en reguleringsplan for å hjelpe 

med å rette opp i disse forholdene.  

 

2. Gjeldende planstatus og føringer 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til næringsvirksomhet, bruk og vern av sjø og 

vassdrag og LNFR-område. Reguleringsplanen for Tråsåvika camping er hovedsakelig i tråd 

med KPA. Det største avviket er at deler av området lengst mot nord reguleres til friområde. 

Det eksisterer ikke reguleringsplan for området i dag og det finnes heller ingen andre 

reguleringsplaner som grenser til planområdet.  

Nasjonale og regionale føringer 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Universell utforming 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging  

Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

 

Kommunale føringer 

Kommuneplanens arealdel, delplan Børsa-Viggja, vedtatt 11.12.2014 

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024, vedtatt 14.02.2013 
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Figur 1. Planens avgrensning 

 

 
Figur 2. Utsnitt kommuneplanens arealdel 
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3. Beskrivelse av planforslaget 

3.1 Arealformål 

Arealformål 

Bebyggelse og anlegg 

Campingplass  

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Veg 

Annen veggrunn – grøntareal 

Parkering 

Grønnstruktur 

Friområde 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Badeområde 

Nærmere beskrivelse av planformål, hensynsoner samt utnyttingsgrad o.l. går frem av 

planbestemmelsene.  

 

3.2 Plangrep og detaljeringsgrad 

Området som egner seg for campingplass er i hovedsak bygd ut og planarbeidet baserer seg 

derfor i hovedsak på å regulere situasjonen slik den er. Det legges opp til et plankart med lav 

detaljgrad, men detaljerte planbestemmelser som sikrer fleksibel forvaltning av området 

samtidig som nasjonalt lovverk og offentlige føringer følges opp på en god måte.  

 
Figur 3. Reguleringsplanen  
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4. Planprosessen 

Oppstartsmøte ble avholdt 19.02.2020. Kunngjøring om planoppstart ble annonsert i avisa 

Sør-Trøndelag og på kommunens hjemmeside 05.03.2020. Naboer og sektormyndigheter ble 

tilskrevet med brev. Følgende tabell viser en sammenfatning av innkomne innspill og 

kommunens tilsvar i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsarbeidet. Merknadene 

er kommentert av On Arkitekter og Ingeniører og supplert av kommunen.   

Innspill fra Hovedmomenter innspill Vurdering i plan 

NVE, 

11.03.2020 

Påpeker at kontroll med 

avløp/avrenning fra campingplassen 

er viktig for å kunne nå miljømålene 

i vannforskriftens § 4 og 

opprettholde god vannkvalitet i 

sjøen av hensyn til brukerne av 

campingplassen. Anser det som bra 

at man tar tak i problemstillingene 

knyttet til behovet for å rydde opp i 

ulovlige og uryddige forhold og å få 

kontroll over vann- og 

avløpsforholdene i området.  

 

NVE kan ikke se at deres interesser 

skulle kunne bli særlig berørt og har 

derved ingen ytterliggere 

kommentar til saken.  

Tatt til etterretning. Det er utarbeidet 

et eget VA-notat tilhørende planen 

som tar for seg vann- og 

avløpsforholdene på stedet.  

 

Trøndelag 

fylkeskommune, 

15.04.2020 

Har gjennomført befaring av 

nordvestre del av planområdet den 

27.03.2020. I den forbindelse ble det 

registrert rester av en automatisk 

fredet gravrøys fra bronsealder – 

jernalder. Gravrøysen har nær 

tilkobling til utsynet og utsikten fra 

denne utover sjøen.  

 

Fylkeskommunen ber om at 

gravrøysen blir merket i plankartet 

som hensynssone H730 - 

Båndlegging etter lov om 

kulturminner. Fylkeskommunen har 

også forslag til bestemmelser 

knyttet opp mot denne 

hensynssonen.  

 

Fylkeskommunen ber om at det 

legges inn et bufferareal til 

kulturminnet som merkes i 

plankartet som hensynssone H570. 

Fylkeskommunen har også forslag til 

bestemmelser knyttet opp mot 

denne hensynssonen.   

Tatt til etterretning, og er fulgt opp i 

plankartet gjennom å tegne inn 

hensynssone H570 – bevaring 

kulturmiljø. Er også fulgt opp gjennom 

tilhørende bestemmelser og 

beskrivelse i tråd med 

fylkeskommunens innspill. I 

bestemmelsene påpekes det at det 

ikke må foretas inngrep i marka eller 

gjøres aktiviteter som kan ha uheldig 

virkning på arealet innenfor 

hensynssonen. Eventuelle nødvendige 

mindre tiltak innen hensynssonen må 

gjøres rede for særskilt og godkjennes 

av regional kulturminnemyndighet 

(fylkeskommunen).  

 

 

Det er også lagt inn en hensynssone 

H730 - Båndlegging etter lov om 

kulturminner, omkring det automatisk 

fredede kulturminnet i plankartet. 

Også denne blir supplert med 

tilhørende bestemmelser og 

beskrivelse i tråd med 

fylkeskommunens innspill.  
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Fylkesmannen i 

Trøndelag, 

02.04.2020 

Viser til at Skaun er en kommune 

med stort arealpress på strandsonen 

langs sjøen, og at det gjennom 

planforslaget må komme frem 

hvordan hensynet til tilgjengelighet 

langs strandsonen for allmenheten 

blir ivaretatt. Det minnes 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 legges inn byggegrense mot 

sjø i planen. Planområdet ligger like 

inntil fylkesveg 800 og 

støypåvirkning fra denne må 

vurderes og eventuelt utredes i 

planarbeidet.  

 

 

 

 

 

Fylkesmannen forutsetter at det 

foretas en risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i 

tråd med pbl § 4-3. Fylkesmannen 

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. 

Terrenget ned mot sjøen er flere 

steder forholdsvis bratt, og dermed 

lite tilgjengelig for ferdsel. Det er 

likevel avsatt et relativt stort areal til 

friområde og badeområde innenfor 

planen – noe som er med på å 

ivareta hensynet til tilgjengelighet 

for allmennheten langs 

strandsonen. Reguleringen er ellers i 

stor grad en konkretisering av 

dagens situasjon.  

 

 

Det er lagt inn en byggegrense i 

planen, som også omfatter 

byggegrense mot sjø. Når det 

gjelder støy, ligger en liten del av 

området innenfor gul støysone i 

SVVs støyvarslingskart. Støysonen er 

avmerket som hensynssone i 

plankartet. Det vil ikke være aktuelt 

med ny bebyggelse innenfor 

støysonen.  

 

Det er ingen kartlagte 

kvikkleiresoner i det aktuelle 

området. Grunnforholdene og 

skredfaren er videre vurdert og 

beskrevet i planbeskrivelsen, ROS-

analysen og notatene fra 

Multiconsult. 
 

Statens 

Vegvesen, 

11.03.2020 

Registrerer at det kan være 

utfordringer knyttet til avkjørselen 

fra fylkesveg 800, dersom det ikke 

blir foretatt ryddig i siktsonen. 

SVV forutsetter at planen tar 

høyde for dette og at avkjørselen 

planlegges i tråd med deres 

håndbøker.  
 

Det er tegnet inn frisiktslinjer i 

plankartet som skal sikre frisikt fra 

avkjørselen til Fv. 800. Inntegningen 

av avkjørselen når det gjelder 

vegformål, er en inntegning av 

dagens situasjon. Det er presisert i 

bestemmelsene at avkjørsel fra Fv. 

800 og tilhørende frisiktsone må 

være i henhold til Statens vegvesens 

håndbøker.  
 

ReMidt, 

11.03.2020 

Viser til at det er etablert 

fritidsrenovasjon i Skaun kommune 

og at faste oppstilte campingvogner 

(spikertelt) vil få et gebyr på 75% av 

et fritidsabonnement.  

 

Innspillet ansees ikke som relevant for 

planprosessen. Renovasjon er ellers 

omtalt i planbeskrivelse og 

bestemmelser.  
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Planprosessen har pågått i omtrentlig to år fra 

oppstartmøte ble avholdt i starten av 2020. Endelig 

sluttbehandling i kommunestyret er våren 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Kunngjøringsannonse i avisa Sør-Trøndelag 05.03.2020 
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5. Beskrivelse av dagens situasjon og konsekvenser av planforslaget 

5.1 Dagens situasjon og hensikten med planen 

Stort sett hele campingplassen er i dag utbygd med hytter, sanitærbygg, butikk-/servicebygg 

og campingvogner med tilhørende spikertelt. Campingplassen har også en badestrand med 

flytebrygge og båtplass. Campingplassen har ca. 20 «drop-in» plasser for bobiler og 

campingvogner. 

Planområdet har noe kupert topografi med fallende terreng ned mot sjø. 

Gjennom reguleringen ønsker en å få på plass et rammeverk som sikrer et mer ensartet og 

helhetlig campingområde og som videre da vil gi gode og forutsigbare rammer for drift av 

campingplassen. 

 
Figur 5. Campingplassen sett fra vest i 3D 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Flytebrygge og båtplass nede ved stranda  
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5.2 Grunnforhold 

I følge løsmassekart fra NGU er følgende løsmasser registrert innenfor planområdet; tynn 

hav-/strandavsetning og tykk havavsetning. Skredfare og områdestabilitet er vurdert i 

notatene fra Multiconsult som følger som vedlegg til reguleringsplanen. 

I notatet fra Multiconsult datert 27.01.21, vurderes 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 dette er de to oppstillingsplassene lengst 

sørvest tatt ut av planen. Ellers vurderes det som lite sannsynlig at steinsprang fra fjellsiden 

øst for fylkesvegen vil treffe planområdet i campingplassen. Evt. steinsprang vil treffe 

fylkesvegen og ikke falle/sprette videre ned mot planområdet. 

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.   

 

Aktsomhetskart fra NGU viser at planområdet har «moderat til lav» faregrad for radon.   

Det er ikke planlagt noen utfylling i sjø. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Løsmassekart NGU (Mørk blå = Tykk havavsetning, Lys blå = Tynn hav-/strandavsetning)  
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5.3 Kulturminner 

Fylkeskommunen befarte nordvestre del av planområdet den 27.03.2020 og det ble registrert 

restene av en gravrøys. Gravrøysen har fått ID-nummer 268557 i den nasjonale 

kulturminnedatabasen Askeladden. Fylkeskommunen skriver 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 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.» 

 

Gravrøysen er avmerket i plankartet som hensynssone d) H730 – båndlegging etter lov om 

kulturminner. Det er også lagt inn en buffersone til kulturminnene som er merket i plankartet 

som hensynssone c) H570. 

 

 
Figur 8. Kulturminnets beliggenhet med tilhørende hensynssoner 

 

5.4 Friluftsliv, folkehelse og grønnstruktur 

Planforslaget vil ikke komme i vesentlig konflikt med allmenne friluftsinteresser. Gjennom 

bruken av området til campingplass er strandsonen forholdsvis lett tilgjengelig og tilrettelagt 

for bruk av alle. Mye av den naturlige vegetasjonen er bevart på stedet. I tillegg til stranda er 
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det noen fine svaberg som innbyr til friluftsliv. For mange vil utsikt og nærhet til sjø og 

sjøområder i seg selv være positivt med tanke på helsen.   

 
Figur 9. Bilde av stranda og svabergene 

5.5 Teknisk infrastruktur 

5.5.1 Vann, avløp og overvann  

Det er utarbeidet et VA-notat med beskrivelse av dagens situasjon. I notatet vurderes 

vannkvaliteten som tilfredsstillende og resipienten for restutslipp vurderes som god.  

Det beskrives at terrenget består av få harde flater og har naturlig fall ned mot sjø. Overvann 

vil følgelig kunne infiltrere naturlig i grunn og ut i sjø ved større nedbørsmengder. 

I ettertid har kommunes VA-avdeling laget et tilsvar til VA-notatet. I tilsvaret kommer det 

frem ytterliggere forhold som må tas hensyn til i den videre byggesaksbehandlingen.  

Det er uttak for slukkevann i en kum der hovedvannledning kommer inn. Ifølge Orkland 

brann og redning er det tilstrekkelig med en brannvannskapasitet på 20 l/s, dersom 2 

brannhydranter plasseres iht. til anvisning gitt i vedlegg 6c til planen. Da brannkum hydrant 

skal ligge 25-50m fra hovedangrepspunkt, uansett hvilket byggverk som brenner, bør det 

ifølge dem nok være flere uttak ved Tråsåvika camping (for flere kommentarer fra 

brannvesenet, se vedlegg). 
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5.5.2 Parkering 

Det er opparbeidet en parkeringsplass ved resepsjonsbygget. Videre er det 

oppstillingsplasser ved utleiehyttene og ved vognplassene inne på området.  

 

5.5.3 Adkomstvei 

Adkomsten til campingen blir som i dag. Siden det ikke er planlagt noen utvidelse av 

campingplassen, vil det heller ikke bli noen utvidet bruk av avkjørselen fra Fv. 800. 

Som Statens vegvesen skriver i sin uttalelse forutsettes det at avkjørselen inkl. frisiktsonene er 

i henhold til gjeldende håndbøker. Dette er inntatt i bestemmelsene. 

Trafikale løsninger internt på campingplassen er ikke regulert inn i detalj, da en ønsker 

fleksibilitet rundt dette og det uansett bare er internveger med lite trafikk som befinner seg 

her. Det er imidlertid inntatt krav til internvegene i planbestemmelsene for bl.a. å ivareta 

aksjonsveger for utrykningskjøretøy. 

 
Figur 10. Eksisterende avkjørsel fra Fv. 800 

5.6 Renovasjon 

Fritidsrenovasjon er etablert i Skaun kommune. Siden dette er en eksisterende virksomhet, er 

avfallsløsninger og plassering avklart med renovatør. Samtidig kan fremtidige endringer ikke 

utelukkes. I bestemmelsene er det derfor stilt krav om at renovasjonsløsninger skal oppfylle 

gjeldende krav fra det til enhver tid utøvende renovasjonsselskap.   

 

5.7 Støy og støv 

En liten del av planområdet ligger innenfor gul-støysone i SVVs støyvarslingskart.  

Støysonen er lagt inn som hensynsone i plankartet og tilhørende bestemmelser er tilføyd. 
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5.8 Byggeskikk, estetikk og landskap 

Som nevnt tidligere er området stort sett ferdig utbygd. Området har blitt brukt til 

campingplass over lang tid og gradvis blitt utbygd/oppgradert med nye hytter og 

infrastruktur. En del av hensikten med planen er å få mer forutsigbarhet og tydelige rammer 

for hvordan campingplassen skal utvikle seg videre. 

Utleiehyttene, servicebyggene og resepsjon/kiosk er oppført i tradisjonell utførelse i 1 etasje 

med saltak: 

 

   

    
Figur 11. Bilder av resepsjonsbygg, servicebygg og utleiehytter 

 

Når det gjelder campinvognene med tilhørende spikertekt og terrasser er størrelser og 

utforming svært forskjellig: 
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Figur 12. Bilder av campingvogner med tilhørende spikertelt og terrasser 

I bestemmelsene er det inntatt krav om maks bebygd areal og maks byggehøyde for 

spikertelt, terrasser, utleiehytter og service- og administrasjonsbygg. Det er videre presisert 

hvilke byggetiltak som er søknadspliktig og hvilke vedlegg som skal følge byggesøknaden. 

Samlet sett vil en gjennom de nye bestemmelsene bedre kunne styre videre utforming av 

campingplassen og lettere kunne sikre en mer ensartet byggeskikk.  

Campingen ligger lunt til inne i ei bukt og terrengformasjonene rundt gir god skjerming for 

vær og vind. Visuelt sett vurderes planområdet å ha liten påvirkning på annen bebyggelse i 

nærområdet. 

 

 
Figur 13. 3D-foto av landskapet 

 

5.9 Forurensning 

Det er ikke kjent at det har vært lokalisert virksomheter/aktiviteter som kunne ha påført 

området forurensning i grunn. En gjennomgang av historisk bildemateriale tyder heller ikke 

på at det har vært virksomheter her med risiko for dette. Det er heller ikke gjort funn i 

aktuelle databaser.  
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5.10 Flom 

Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom, iht. aktsomhetskart fra 

NVE (se vedlegg som tar for seg områdeanalyse). Dette kartsettet er imidlertid lite nøyaktig, 

og er et nasjonalt kart på oversiktsnivå. Den delen av planområdet som berøres er i hovedsak 

avsatt til grønnstruktur og det er lite av selve campingplassen som berøres.  

Under vises kart fra Kartverket for stormflo og havnivåstigning. Av kartene går det frem at 

med dagens havnivå vil en 200-års stormflo ikke berøre noe av den eksisterende 

bebyggelsen. Heller ikke ved en 200-års stormflo med havnivået i 2090 vil eksisterende 

bebyggelse bli berørt.  

Inntegning av byggegrense i plankartet forhindrer i stor grad at det kan plasseres bygg på 

flomutsatt areal. Det presiseres likevel i bestemmelsene at det ikke tillates oppført faste bygg 

eller installasjoner i området nærmest sjøen som kan være flomutsatt. 

 

 

 

5.11 Universell utforming 
Planområdet og planforslaget gir gode muligheter for universell utforming både av 

bebyggelse og uteoppholdsarealer. Reguleringsbestemmelsene sikrer at det generelt skal 

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.  

Ved resepsjonsbygget skal minimum 2 parkeringsplasser være opparbeidet som HC-plasser. 

 

5.12 Naturmangfoldloven §§ 8-12 
Loven skal ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 

med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte 

naturtype. Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn for offentlig saksbehandling. 

Vurderingene nedenfor er basert på tilgjengelige databaser og kunnskaper om området.  

Figur 14: 200-års stormflo ved dagens havnivå. 
Kilde: Kartverket.  

Figur 15: 200-års stormflo ved havnivå i 2090.  
Kilde: Kartverket.  
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Naturmangfoldloven § 8 (Kunnskapsgrunnlaget)  

Vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet innenfor og i umiddelbar nærhet av 

planområdet er basert på foreliggende grunnlagsdokumentasjon fra ulike relevante 

databaser som Gislink, Naturbasen og Artsdatabankens artskart. Det er ikke gjennomført nye 

feltregistreringer som ledd i planarbeidet.  

Det er ikke registrert noen viktige naturtyper, verken på land eller i sjøen. Det er imidlertid 

observert flere rødlistede arter innenfor planområdet. 

 

Naturmangfoldloven § 9 («Føre-var-prinsippet»)  

Første ledd omhandler at tilstrekkelig kunnskap skal ligge til grunn for beslutninger om 

inngrep i naturmiljøet. Viser her til punkt foran.  

I andre ledd slås det fast at forvaltningen har en handlingsplikt i forhold til å reagere på tiltak 

der det er risiko for alvorlig og/eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 

Det er ikke påvist at det i oppdragsområdet foreligger risiko for alvorlig og /eller irreversibel 

skade på naturmangfoldet. 

 

Naturmangfoldloven § 10 (Økosystemer og samlet belastning)  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som 

økosystemet er, eller vil bli utsatt for. Området er utbygd og avsatt til næringsformål i 

overordnet plan. Den samlede belastningen av økosystemet vurderes som akseptabel. 

 

Naturmangfoldloven § 11 (Tiltakshavers plikt til å dekke skader ved miljøforringelse)  

Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

som tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Siden dette er en eksisterende campingvirksomhet, vurderes skadeomfanget innen 

oppdragsområdet som svært beskjedent.  

 

Naturmangfoldloven § 12 (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  

Tiltakshaveren er forpliktet til å benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig 

optimale i forhold til naturmiljø, økonomiske forhold og samfunnsmessige forhold.  

Det foreligger ikke informasjon som tilsier at det må settes krav til spesielle teknikker eller 

driftsmetoder.  

 

 

5.13 ROS-analyse 

Det er gjennomført ROS-analyse. ROS-analysen viser at planforslaget i liten grad berører 

forhold forbundet med risiko og sårbarhet som ikke kan håndteres gjennom avbøtende tiltak.  

Brannsikkerhet og risiko for steinsprang er de viktigste momentene som er aktualisert.   

 

 


