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2. gang høring av reguleringsplan for eiendommen 1/68 og 1/69 
Ølsholmen/Ølsholmskjæret i Buvika, Skaun kommune - Frist for uttalelser 20.01.2017 

 
Deres oversendelse av 30.11.2016. 
 
Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag behandlet saken i møte 10.01.2017 som sak 7/17. Vedtaket 
ble som følger:  
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har som regional friluftsmyndighet innsigelse til at 
eksisterende nauttomt blir omgjort til boligtomt. Innsigelsen er begrunnet i nasjonale og 
regionale strandsone- og friluftsinteresser nærmere beskrevet i fylkesrådmannens 
saksframlegg. 
 
Dette er fylkeskommunens endelig uttalelse i saken. 
 
Protokoll og saksframlegg er vedlagt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Vegard Hagerup 
Seniorrådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. 
 
Vedlegg:  Protokoll i sak 7/17 
  Saksframlegg sak 7/17 
 
Kopi: 
post@miljodir.no 
friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no 
FMST Postmottak 
firmapost-midt@vegvesen.no 
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SAKSPROTOKOLL 

Reguleringsplan Ølsholmskjæret friluftsområde, Skaun kommune 

 

Arkivsak-dok. 201217608 
Saksbehandler Vegard Hagerup 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 2015-2019 10.01.2017 7/17 

 
 

 

FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: 
Sør- Trøndelag fylkeskommune har som regional friluftsmyndighet innsigelse til at 
eksisterende nausttomt blir omgjort til boligtomt. Innsigelsen er begrunnet i nasjonale og 
regionale strandsone- og friluftsinteresser nærmere beskrevet i fylkesrådmannens 
saksframlegg. 
 
 
 
Fylkesutvalget 2015-2019 har behandlet saken i møte 10.01.2017 sak 7/17 
 
 
 
 
Protokoll 
Forslag fremmet av Rune Krogh (SP) 
 
Det sendes ikke innsigelse fra fylkeskommunen i denne saken. 
 
Votering 
Det ble foretatt en alternativ votering over innstillingen og forslag fremmet av Rune Krogh. 
Innstillingen fikk 6 stemmer (A, MDG, SV) mot 4 stemmer (Sp, H, FrP) og ble vedtatt. 
 
Vedtak  
Sør- Trøndelag fylkeskommune har som regional friluftsmyndighet innsigelse til at 
eksisterende nausttomt blir omgjort til boligtomt. Innsigelsen er begrunnet i nasjonale og 
regionale strandsone- og friluftsinteresser nærmere beskrevet i fylkesrådmannens 
saksframlegg. 
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Arkivsak-dok. 201217608-17 
Saksbehandler Vegard Hagerup 
 
Saksgang Møtedato 
Fylkesutvalget 2015-2019 10.01.2017 

 
   

Reguleringsplan Ølsholmskjæret friluftsområde, Skaun kommune 
 
FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: 
Sør- Trøndelag fylkeskommune har som regional friluftsmyndighet innsigelse til at 
eksisterende nausttomt blir omgjort til boligtomt. Innsigelsen er begrunnet i nasjonale og 
regionale strandsone- og friluftsinteresser nærmere beskrevet i fylkesrådmannens 
saksframlegg. 
 
VEDLEGG:  

1. Kommunens oversendelsesbrev 
2. Forslag til reguleringsbestemmelser 
3. Fylkeskommunens tidligere korrespondanse i saken 

 
BAKGRUNN OG FAKTISKE OPPLYSNINGER: 
 
Ølsholmskjæret er et friluftsområde om lag 2 km vest for Buvika ved Fv 800. Med unntak av 
en nausttomt og en boligtomt er området et statlig sikra friluftsområde. Det ble ervervet av 
Miljødirektoratet i 2011/12. 
 

  
Området plassering (blå innsirkling) I kommuneplanens arealdel er området 

avsatt til friområde + en eksisterende bolig. 
 
I 2015 sendt Skaun kommune forslag til detaljregulering for området på høring. Området ble 
da foreslått regulert til friområde med tilhørende parkering. I tillegg var en eksisterende bolig 
lagt inn som boligformål og et eksisterende naust som naustformål. Det er i tillegg to naust 
som fikk beholde en privat bruksrett innen friluftsområdet. Fylkeskommunen uttalte seg i 
likhet med andre regionale etater positivt til planforslaget (vedlegg 3). Planforslaget er vist 
under i dette saksframlegget. 
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Skaun kommune har i henhold til planforslaget fra 2015 fått utarbeidet en forvaltningsplan for 
friluftsområdet, -med høy grad av tilrettelegging, bl.a. med toalett, parkering, sammen-
hengende/gjennomgående sti, fiskebrygge, griller mv (se illustrasjon over). Denne 
forvaltningsplanen er godkjent av Fylkesmannen. Det forventes søknad om støtte til 
gjennomføring fra en ordning som forvaltes av fylkeskommunen.  
 
Ved sluttbehandling av planen i kommunestyret ble nausttomta gjort om til boligformål – uten 
at dette var sendt på høring. Dette ville gi rett til å rive naustet og bygge en enebolig der i 
stedet. Dette vedtaket ble påklagd av Fylkesmannen, Trondheimsregionens friluftsråd og 
Sør-Trøndelag fylkeskommune i egenskap av regional friluftsmyndighet (vedlegg 3). 
Bakgrunnen for påklagingen var at boligtomta som ble tatt inn i planen etter høring, ville 
forringe friluftsområdet vesentlig. Fylkeskommunens påklaging var betinget av at saken ble 
tatt opp i Fylkesutvalget seinere. 
 

Eks naust, unntatt fra 
ervervet 

Eks bolig, unntatt fra 
ervervet 

 N 
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Skaun kommune valgte da å sende planen på ny høring, og da med den overnevnte 
nausttomta omgjort til boligtomt. Det er denne reviderte planen som nå er lagt ut med 
høringsfrist 20.1.2017. Slik behandles med dette saken i Fylkesutvalget. 
 

  

Plan på høring i 2015 – med eksisterende bolig 
(gult) og nausttomt (oransje). STFK m.fl. var 
positiv til dette planforslaget.  

Plan på høring nå: Nauttomta er foreslått omgjort til 
boligtomt. Fylkesrådmannen foreslår innsigelse til 
dette. 

 
 

Området sett fra planlagt P-plass 
 

Eksisterende naust og bolig 
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Naust som foreslås gjort om til boligtomt 

 
Eksisterende bolig, sett fra friområdet i sør 

 
DRØFTING: 
Fylkeskommunen har sammen med staten og kommunene i lengre tid arbeidet med å 
tilrettelegge friluftsområder i Trondheimsregionen. Dette som en viktig del av 
folkehelsearbeidet og utviklingen av en attraktiv region. Noen eksempler på slike vellykkede 
og mye brukte anlegg er Ladestien, Midtsandtangen og Malvikstien. På lang sikt er det er 
mål å få en mest mulig sammenhengende kyststi fra Orkanger til Stjørdal. 
  
Som regel vil en bolig virke langt mer privatiserende på omgivelsene enn et naust. Dette er 
etter fylkesrådmannens syn tilfelle også på Ølsholmskjæret. Dette på tross av at det er bygd 
en platting til naustet – så langt ser det ikke ut til at kommunen har behandlet noen 
byggesøknad for denne.  
 
I tillegg er tomtegrensa for boligen trukket helt ned til sjøen, og i henhold til foreslått 
byggegrense kan boligen dermed plasseres nesten i fjæresteinene. Terrenget lenger bort er 
relativt bratt slik at det allerede i dag er vanskelig å passere på utsiden. Imidlertid vil den 
foreslåtte boligen helt blokkere en mulig bruk av denne delen av strandsonen.  
 
Dette friluftsområdet ligger i en byregion med sterk vekst og dermed økende behov for almen 
tilgang til strandlinja og fjorden, ikke minst for barn og unge. Skaun er dessuten den 
kommunen i Trondheimsregionen som vokser raskest. I henhold til kommunens 
planbeskrivelse fra 2015 brukes området allerede nå av barnehager og skoler til 
undervisning og lek. I statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen er 
Skaun plassert under områder med stort arealpress og slik en forventning om restriktiv 
holdning til bygging i strandsonen. 
 
Strandsoneplan for Trondheimsregionen inngår som en del av Fylkesdelplan for arealbruk og 
transport i Trondheimsregionen, vedtatt av Fylkestinget 27.02 2003. På side 32 i denne 
regionale planen er Ølsholmskjæret omtalt som et viktig regionalt friluftsområde.  
 
Kommunens planforslag som nå er på høring vil redusere kvaliteten på et regionalt viktig og 
statlig sikret friluftsområde som nå står foran opparbeidelse. Dette er i strid med alle 
nasjonale og regionale føringer om friluftsliv og folkehelse.  
 
Saken er også prinsipielt viktig da den kan gi presedens for framtidige plan- og byggesaker i 
strandsonen i Trondheimsregionen. Det er betenkelig hvis en rekke små enkeltsaker gradvis 
reduserer en etterspurt og ikke- fornybar kvalitet som strandsonen i bynære strøk som dette.  
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Fylkesrådmannen vil forøvrig minne om at fylkeskommunen er regional friluftsmyndighet og 
har også ansvar for å ivareta barn og unges interesser i planlegging.  
 
FYLKESRÅDMANNENS ANBEFALING: 
 
Fylkesrådmannen vil anbefale innsigelse til den foreslåtte nye boligtomta. 
De private fordelene ved å bygge her vil på ingen måte oppveie de betydelige ulempene for 
strandsone og allmenne friluftsinteresser.  
 
Ut fra gjeldende nasjonale og regionale føringer for satsing på folkehelse og friluftsliv, 
spesielt i byregioner med sterk vekst, ser fylkesrådmannen ingen aktuelle alternative 
holdninger i saken. 
 
































