
Sammendrag høringsuttalelser 2. gangshøring, med foreløpige tilsvar  

 
Planen for Ølsholmskjæret friluftsområde ble sluttbehandlet i kommunestyret 28.01.2016, 

klagebehandlet 25.05.2016 og deretter sendt på 2. gangshøring fra november 2016 – januar 2017. 

I det følgende oppsummeres og gis foreløpige tilsvar til de innkomne merknadene til 2. 

gangshøringen. Fullstendige høringsuttalelser ligger som vedlegg. 

 
Sør-Trøndelag fylkeskommune – 11.01.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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.  

- En bolig vil som regel virke langt mer privatiserende på omgivelsene enn et naust – 

noe som etter fylkesrådmannens syn også er tilfellet på Ølsholmskjæret. 

- Tomtegrensen for boligen på BF2 er i planforslaget trukket helt ned til sjøen – dette 

vil helt blokkere en mulig bruk av denne delen av strandsonen.   

- Ølsholmskjæret ligger i en byregion med sterk vekst og dermed økende behov for 

allmenn tilgang til strandlinja og fjorden, ikke minst for barn og unge. Skaun er 

dessuten den kommunen i Trondheimsregionen som vokser raskest. 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. 

- Strandsoneplanen for Trondheimsregionen inngår som del av Fylkesdelplan for 

arealbruk og transport i Trondheimsregionen. I denne regionale planen er 

Ølsholmsskjæret omtalt som et viktig regionalt friluftsområde. Planforslaget på 

høring vil redusere kvaliteten på et regionalt viktig og statlig sikret friluftsområde. 

Dette er i strid med alle nasjonale og regionale føringer om friluftsliv og folkehelse.  

- Saken og også prinsipielt viktig da den kan få 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. 

- De private fordelene ved å bygge her vil på ingen måte oppveie for de betydelige 

ulempene for strandsonen 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.  

 

2. Det ser ikke ut som kommunen har behandlet noen byggesøknad for platting bygd til 

naustet. 

 

 

Innsigelse 
 

1. 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.  

 



Kommunedirektørens kommentar til fylkeskommunen: 

I tråd med de innkomne innsigelsene og innspillene reguleres gnr/bnr. 1/67 tilbake til 

naustformål i planen. Kommunedirektøren er enig i at det er overveiende uheldig å etablere en ny 

boligtomt inntil et statlig sikret friluftsområde. Hensynet til allmenn ferdsel og opphold på 

friområdet, samt det å hindre forringelse av dette, må veie tyngre enn hensynet til etablering av en 

privat boligeiendom. Etablering av boligtomt er også i strid med lovverk og retningslinjer knyttet 

til plan- og bygningsloven og andre overordnede planer.  

Slik planen nå foreligger, er planen i det vesentligste lik den som ble sluttbehandlet og vedtatt i 

Plan- og miljøutvalget (PMU) i 2015. Denne planen var utarbeidet og vurdert i forhold til 

nasjonale retningslinjer for strandsoneforvaltning som Skaun kommune skal følge. Planen er, slik 

kommunedirektøren ser det, hovedsakelig en formalisering av de rådende forholdene som 

allerede er til stede på Ølsholmskjæret. Kommunedirektøren vil med bakgrunn i dette ta 

innsigelsen til følge, og endre planen i tråd med denne.  

Når det gjelder plattingen til naustet som kommunen ikke har behandlet noen byggesøknad for, 

vil kommunen følge opp denne saken.  

 

 

Fylkesmannen – 13.02.2017 

 

 

- Det påpekes at det i avtalen mellom grunneier Ola Olstad og Skaun kommune fra 2010 står i 

punkt 2 at Skaun kommune «vil søke å regulere det arealet naustet beslaglegger til byggeområde 

for naust». Det er opplyst at det i forbindelse med arbeidet med sikring av området som 

friluftsområde er fremmet ønske om annen arealbruk enn naust.  

- Fylkesmannen er enig med rådmannens tidligere vurdering ved klagebehandling av saken i 

kommunestyret den 25.05.16, at den foreslåtte boligtomten er konfliktfylt både på grunn av 

adkomst, strandsone og byggeforbud mot fylkesvegen. Boligformålet som planlegges som nytt 

formål er i strid med både byggeforbud i strandsonen og formålet med områdets funksjon som 

statlig sikret friluftsområde. 

- Viser til Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, 

at det her påpekes at det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som et natur- og 

friluftsområde som er tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig 

strandsoneforvaltning.  

 

 

 

 

 

Det fremmes følgende vilkår for egengodkjenning til reguleringsplanen: 

Fylkesmannen 

- Med hjemmel i statlige planretningsliner for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, 
samt PBL § 1-8 stilles det vilkår for egengodkjenning av planen inntil boligtomt BF2 tas ut av 
planen. 
 



 

Kommunedirektørens kommentar til fylkesmannen: 

Se kommunedirektørens kommentar til fylkeskommunen. Basert på dette anser 

kommunedirektøren at vilkår for egengodkjenning er oppfylt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Påpeker at Skaun kommune i de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen, er vurdert som en kommune der presset på arealene er stort. I 

retningslinjene står det at byggeforbudet i plan- og bygningsloven 1.8 gjelder generelt og som 

hovedregel skal praktiseres strengt.  

- Viser til at planområdet er et statlig sikret friluftsområde, og at bakgrunnen for planarbeidet er å 

gjøre området til et attraktivt regionalt friluftsområde. Eiendommen som foreslås til boligformål 

ligger helt ned mot strandlinjen. Etablering av en ny bolig vil medføre inngrep i området som i 

dag er tilgjengelig som friluftsområde. Fylkesmannen mener boligtomt BF2 vil svekke formålet 

med områdets funksjon. Etablering av en ny bolig vil ha en større privatiserende effekt på 

området enn et naust vil ha, også utenfor selve eiendommen. Planen vil etter fylkesmannens 

vurdering være et uheldig inngrep i friluftsområdet og føre til at allmennhetens tilgang til 

strandsonen blir hindret, noe som er svært uheldig i et regulert friluftsområde.  

- Det er et sterkt press på arealene i strandsonen i hele Trondheimsregionen. På strekningen 

Størdal – Orkanger er 12 områder sikret som statlig eide friluftsområder for å sikre allmennhetens 

adkomst til attraktive strandareal. Ølsholmskjæret er vurdert til å ha regional verdi som 

friluftsområde.  

 



Statens vegvesen – 11.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunedirektørens kommentar til Statens Vegvesen: 

Da boligformålet i dette planforslaget endres tilbake til naustformål, vil Statens vegvesen sitt 

vilkår for egengodkjenning falle bort og oppfylles. Det faglige rådet til Statens vegvesen om å 

tegne inn siktlinjer på plankartet for begge avkjørslene er ikke tatt inn i planen, da avkjørsel til 

boligformålet ansees som del av stisystemet i friområdet. Det er fremdeles tegnet inn frisiktlinje 

ved avkjørsel til parkeringsplassen.  

Når det gjelder byggegrense er dette tegnet inn på plankartet siden høringsrunden. Dette 

medfører at det ikke lenger må søkes om dispensasjon fra den generelle byggegrensen mot veg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hvis Skaun kommune ønsker å omregulere fritidsbolig på gnr. 1 bnr. 67 til bolig, vil 

Statens vegvesen sette som vilkår at avkjørselen opparbeides slik at den tilfredsstiller 

deres krav til utforming i henhold til håndbok N100. Avkjørselen er ikke 

tilfredsstillende utformet med hensyn til helning og vinkel mot fylkesvegen. 

Avkjørselen skal ha plass til oppstilling av en bil i høyde med vegen, i en 90 graders 

vinkel inn mot fylkesvegen.  

 

- I og med at reguleringsplanen ikke forslår en byggegrense mot fylkesvegen, minnes det 

om at når eiendommen skal bebygges, må det søkes som dispensasjon fra den 

generelle byggegrense mot veg. Den generelle byggegrensen er 50 meter fra midten av 

fylkesvegen. 

 

Faglige råd til reguleringsplanen: 

Statens vegvesen 

- Linjer for frisikt mot Fv. 800 tegnes inn på plankartet for begge avkjørsler innenfor 
planområdet. 

 

 

Det fremmes følgende vilkår for egengodkjenning til reguleringsplanen: 

Statens vegvesen 

- I henhold til håndbok N100 jfr. nullvisjonen og trafikksikkerhet stilles det vilkår om 
innarbeiding av bestemmelse som spesifiserer at avkjørsel til eiendommen gnr. 1, 
bnr. 36 og 37 må opparbeides slik at den imøtekommer kravene om utforming av 
avkjørsel mot fylkesveg. 

 



NVE – 04.01.2017 

 

 

Kommunedirektørens kommentar til NVE 

Det er innarbeidet i bestemmelsene i § 3.3 at tiltak i hele planområdet skal følge 

rådene/anbefalingene i Multiconsults rapport 415836, datert 24.05.13. Det ønskes ikke å gjøre 

bestemmelsene mer detaljerte, da man på nåværende tidspunkt ikke har bestemt konkret hvordan 

friområdet skal utformes. 

Ellers har kommunen siden 2. gangshøringen fått utarbeidet en ny geoteknisk vurdering, i form 

av to nye geotekniske rapporter. Dette skyldes at den geotekniske rapporten fra 2013 er datert 

forholdsvis langt tilbake i tid, og at man ønsker å sikre at geotekniske forhold er ivaretatt i 

henhold til nye krav/veiledninger. Av sammendraget i rapporten datert 21.12.21, kommer det 

frem at skredfare for kvikkleireskred utelukkes i henhold til kriteriene gitt i NVEs veileder nr. 

1/2019, basert på utførte grunnundersøkelser. For å følge opp dette er det tilføyd i 

bestemmelsene at tiltak i hele planområdet også skal følge rådene/anbefalingene i Multiconsults 

rapport datert 21.12.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Viser til geoteknisk rapport for tiltaket utarbeidet av Multiconsult (rapport 415836) av 

24.05.2013. Mener konklusjonen om at område 1 (øst for gnr. 1 bnr. 36) er krevende å 

bygge ut pga funn av kvikkleire, og at det forutsettes gjennomført videre geotekniske 

utredninger for området kan realiseres, er godt ivaretatt i § 3.3 i forlag til bestemmelser.   

 

- Det vises til at område 2 (vest for gnr. 1 bnr. 36) er mindre krevende geoteknisk sett, men 

kan ifølge Multiconsults rapport ikke tiltaksrealiseres uten at det tas nærmere hensyn til 

grunnforholdene. For å unngå fare for utglidninger og hjemle rådene fra geoteknisk 

konsulent, vil NVE sterkt anbefale at anbefalingene i Multiconsults rapport primært tas 

direkte inn i bestemmelsene til planforslaget, sekundært at det i bestemmelsene henvises 

til rapporten med presisering om at rådene/anbefalingene fra denne skal følges.  

 

Faglige råd til reguleringsplanen: 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

- Anbefalingene fra geoteknisk konsulent bør primært tas direkte inn i bestemmelsene, 
sekundært at det i bestemmelsene henvises til rapporten med presisering om at 
rådene/anbefalingene fra denne skal følges. 

 



 

Trondheimsregionens friluftsråd – 18.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunedirektørens kommentar til Trondheimsregionens friluftsråd 

Se kommunedirektørens kommentar til fylkeskommunen. Ellers er det i tråd med 

friluftslivsrådets innspill presisert i bestemmelsene at naustet ikke kan innredes for overnatting 

eller beboelse. Det tillates heller ikke oppføring av gjerde.  

  

- Fraråder Skaun kommune å omdisponere aktuell nausttomt til boligformål, da dette i 

vesentlig grad vil forringe områdets kvalitet som statlig sikret friluftsområdet og bryte 

med intensjonene som ble lagt til grunn ved sikring. Foreslått arealbruk til boligformål 

bryter også med intensjonene i Strandsoneplanen for Trondheimsregionen.  

 

- Mener boligtomten svekker de opprinnelige planene om å gjøre dette til et attraktivt 

regionalt friluftsområde. 

 

- Friluftsrådet mener det er helt uakseptabelt at omregulert nausttomt er regulert som 

boligtomt helt ned til sjøen, da dette ikke er i tråd med Strandsoneplanen for 

Trondheimsregionen som inngår som del av Fylkesplan for arealbruk og transport i 

Trondheimsregionen vedtatt i Fylkestinget i 2003, og hvor Ølsholmskjæret er omtalt som 

et viktig regionalt friluftsområde. Det er heller ikke i tråd med rikspolitiske retningslinjer 

for sjønære områder. 

 

- Mener en regulering til boligtomt vil føre til uønskede ferdselshindringer langs sjøen og 

sperre for allmenn ferdsel. En bolig ekstra vil føre til ekstra press på området og virke 

privatiserende i langt større grad enn hva tilfelle vil være med et naust. I realiteten vil en 

boligtomt virke privatiserende langt utover foreslått grensesetting og danne grunnlag for 

mulige konfliktsituasjoner i fremtiden. 

 
- Det ansees som viktig for fremtiden at området med opprinnelig reguleringsformål Naust 

blir stadfestet og gitt riktig farge på reguleringsplanen. Det ansees også som viktig at det 

presiseres at et naust skal brukes til formålet og at dette ikke kan innredes, bebos eller 

gjerdes inn. Det er også viktig at kommunen i slike situasjoner ikke lar området bli 

«privatisert» med utsetting av møblement, beplantninger, flaggstenger etc. – noe som i 

mange tilfeller er klassiske trekk rundt strandeiendommer i landet.   

 

 



Tidligere eier av gnr/bnr. 1/67 – nausteiendom – 16.01.2017 

(Deler av høringsinnspillet er unntatt offentligheten i henhold til § 13 i 

offentlighetsloven) 

 

Kommunedirektørens kommentar  

Det er uheldig dersom det har vært ulike oppfatninger av hvilken bruk som var tiltenkt på 

tomten. En nausttomt settes det vanligvis strengere begrensninger til enn en fritidseiendom. I 

avtalen om grunnerverv fra 2010 nevnes ikke fritidseiendom, men en regulering til naust. 

Følgende står i avtalens punkt 2: «Ved reguleringsplanbehandling av området – eller ved rullering av 

kommuneplanens arealdel – der naustet befinner seg, vil kommunen søke å regulere det areale naustet beslaglegger 

til byggeområde for naust. Partene er innforstått med at det ikke utløser noen form for erstatning til Olstad dersom 

slik regulering ikke lar seg gjennomføre uaktet av bakgrunn».  

Det er beklagelig dersom det ved andre anledninger fra kommunens side er kommet frem at 

nausttomten kan tas i bruk på måter som ikke lar seg realisere i praksis. En regulering til 

naustformål slik som i dette planforslaget, vil slik kommunedirektøren ser det være i samsvar med 

avtalen det refereres til over. De tilhørende bestemmelsene til naustformålet betraktes å være en 

nødvendig plan- og byggesaksoppfølging av reguleringsformålet naust.   

 

Angående bestemmelsen som hindrer oppføring av gjerde, begrunnes denne med at en eventuell 

inngjerding vurderes å virke privatiserende på omgivelsene – også utenfor tomtens grenser. Det 

vil også være i strid med allemannsretten og friluftsloven. Utgangspunktet i friluftslovens § 1a. er 

at alt som ikke er særskilt definert som innmark, er å forstå som utmark. Så langt 

kommunedirektøren kan se er naust å betrakte som utmark. Her har allmennheten rett til å ferdes 

og gjerder og stengsler er ikke tillatt, jf. friluftslovens §§ 2 og 13. Kommunedirektøren beklager 

dersom det tidligere er opplyst at det gikk an å sette opp gjerde.  

 

Viser ellers til kommunes tidligere tilsvar til Advokatkontoret Nordenfjeldske DA ved tidligere 

høring.   

I høringsinnspillet kommer det frem at da avtalen om grunnerverv ble underskrevet mellom 

grunneier av gnr/bnr. 1/67 og kommunen, ble det fra grunneiers side forstått som at 1 mål 

tomt skulle skilles ut som fritidseiendom. Med andre ord ble det forstått som at 1 mål 

fritidseiendom ble beholdt i grunneiers eie. I høringsinnspillet står videre følgende:  

[Før avtalen ble underskrevet] var to av kommunens ingeniører å stakk ut 1" hensiktsmessig mål som grenser 
mot Kjærem. Samtalene rundt denne fritidseiendommen var så konkrete at vi drøftet grenser der det var 
naturlig å sette opp gjerde.  
 

Ifølge innspillet ble det i denne sammenheng gitt beskjed fra kommunens ansatte om at man 

helt fritt kunne sette opp gjerde.  

Det henvises også til tidligere uttalelse via Advokatkontoret Nordenfjeldske DA ved tidligere 

høring.   


