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Saker:
Sak 6/2013 Protokoll og referatsaker
Sak 7/2013 Søknad om tilbygg til hytte, Jens Kristensen
Sak 8/2013 Søknad om tilbygg til seterhus, Olav Traaen
Sak 9/2013 Søknad om hogst av ved, Sigdal og Eggedal JFF
Sak 10/2013 Søknad om hogst av ved, Olav Traaen

Orienteringer/diverse:


Tildelinger gjennom bestillingsdialogen, omdisponering i samråd med SNO. Bru går ut, parkeringsplass
inn i stedet.



Leder orienterte om status i dialogen med MD angående forvalterstillingen etter 2013.



Leder orienterte om VERDI og de kommunale prosjektene knyttet til verdiskaping i og rundt
verneområdet.



Skjema for reiseregninger sendes ut pr. mail, og representantene oppfordres til å levere disse og
timelister innen utgangen av juni måned.
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Sak 6/13

Protokoll og referatsaker
Protokoll fra møtet 22.04.2013 legges fram for godkjenning
R 02/2013 Fjøslien og forvaltningsplanen, forsinket innspill til høring
Protokoll fra møtet 22.04.2013 ble godkjent. Referatsak tas til etterretning.

Sak 7/13

Søknad om tilbygg til hytte, Jens Kristensen
Fakta
Geiteskalltjern g/bnr 45/3/1 i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Søknaden er oversendt fra
kommunen som høring i forbindelse med behandling etter plan- og bygningsloven.

snømengder.
Søknaden behandles av forvaltningsmyndigheten etter verneforskriften før den behandles av
kommunen etter kommunalt lovverk og retningslinjer.

Vurdering
lig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i
skog.
,
herunder oppføring av bygninger eller andre varige eller midlertidige innretninger. De
spesifiserte
5 punkt 1 for at
forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til mindre tilbygg til eksisterende
bygninger.
30 % av eksisterende bygnings grunnflate, men ikke større enn 15 m2. Denne
”
”
, og
tilbygget i forhold til % av eksisterende bygnings grunnflate. Forvaltningsmyndigheten vil derfor
”
”
: ” om
6
Forvaltningsmyndigheten vil følge opp dette videre.
15,7 m2 og 38 % a

forskriftsendrin
mindre tilbygg som er 30 % av eksisterende bygnings grunnflate og ikke større enn 15 m2.
.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten har god lokal og

(§ 8). Tiltaket omfatter ikke inngrep utover oms
. Tillatelse til
oppføring av tilb
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(§ 10).
eksisterende bebyggelse, noe som gir signaler om at denne type tiltak ikke nødvendigvis er
vurdert som uforenlig med vernet og verneverdiene. Saksbehandler har vurdert prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 11 og 12, men har ikke funnet de relevante i denne saken.
Søknad om tilbygg til hytte ved Geiteskalltjern innvilges under forutsetning av at
tilbyggsstørrelsen justeres slik at den faller inn under definisjonen
.

Forslag til vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad om oppsetting av
tilbygg til eksisterende hytte ved Geiteskalltjern g/bnr 45/3/1 und
som er opptil 30 % av eksisterende bygnings grunnflate før vernevedtak, men ikke over 15 m2. I
vurderingen av søknaden er
.
Tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes
lovverk og retningslinjer for utforming og detaljer. Det skal
forvaltningsmyndigheten etter verneforskriften og fra kommunen etter plan- og bygningsloven
før tiltaket kan iverksettes.
Tillatelsen omfatter ikke motorisert transport.
Søknaden er behandlet med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat §
5 punkt 1 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.
Behandling
Enstemmig som forslag til vedtak.

Forvaltningsstyrets vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad om oppsetting av
tilbygg til eksisterende hy
som er opptil 30 % av eksisterende bygnings grunnflate før vernevedtak, men ikke
.
Tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes
lovverk og retningslin
forvaltningsmyndigheten etter verneforskriften og fra kommunen etter plan- og bygningsloven
før tiltaket kan iverksettes.
Tillatelsen omfatter ikke motorisert transport.
Søknaden er behandlet med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat §
5 punkt 1 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.

Sak 8/13

Søknad om tilbygg til seterhus, Olav Traaen
Fakta
Olav Traaen søker om tillatelse t
/bn 45/5 i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Søknaden er oversendt fra
kommunen som høring i forbindelse med behandling etter plan- og bygningsloven.
Bygningen har i

2004.
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at svalene kles inn.
Søknaden behandles av forvaltningsmyndigheten etter verneforskriften før den behandles av
kommunen etter kommunalt lovverk og retningslinjer.

Vurdering
- og dyreliv og naturlige prosesser i
skog.
,
herunder oppføring av bygninger eller andr
5 punkt 1 for at forvaltningsmyndigheten
etter søknad kan gi tillatelse til mindre tilbygg til eksisterende bygninger. Innbygging av sval
behandles som tilbygg etter verneforskriften.
”

30 % av eksisterende bygning
”

tilbygg ikke vil være i str
tilbygget i forhold til % av eksisterende bygnings grunnflate. Forvaltningsmyndigheten vil derfor
som oppfølging
”
”
:”
6
Forvaltningsmyndigheten vil følge opp dette videre.

forvaltningsplanen og etter
”
”
, og dispensasjonsbestemmelsen om tilbygg kan derfor ikke benyttes i
dette tilfellet.

. Dispensasjonsadgangen
etter denne hjemmel er snever, og kan bare benyttes i f
.

svalene ble p
nde søknader.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet.

, tak og bærestolper
og medfører ikke inngrep som berø
. Tillatelse til oppføring

tillatelse til oppføring av mindre tilbygg til eksisterende bebyggelse, noe som gir signaler om at
denne type tiltak ikke nødvendigvis er vurdert som uforenlig med vernet og verneverdiene.
Saksbehandler har vurdert prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12, men har ikke funnet
de relevante i denne saken.
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, men forutsettes dekket
ved bruk av helikopter og snøscooter.

Forslag til vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad om fullføring av
restaureringsarbeid i form av innkledning av eksisterende svaler
g/bnr 45/5 slik det er beskrevet i søknaden.

eksisterende tømmerbygning.
forvaltningsmyndigheten etter verneforskriften og fra kommunen etter plan- og bygningsloven
før tiltaket kan iverksettes.
Tillatelsen omfatter ikke motorisert transport.
Søknaden er behandlet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.

Behandling
Enstemmig som forslag til vedtak

Forvaltningsstyrets vedtak
Forvaltning

-

g/bnr 45/5 slik det er beskrevet i søknaden.
I vurderingen av søknaden er d

eksisterende tømmerbygning.
forvaltningsmyndigheten etter verneforskriften og fra kommunen etter plan- og bygningsloven
før tiltaket kan iverksettes.
Tillatelsen omfatter ikke motorisert transport.
Søknaden er behandlet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.

Sak 9/13

Søknad om hogst av ved, Sigdal og Eggedal JFF
Fakta
pp til 15 cm diameter som befinner seg
innenfor og i nær tilknytning til eksisterende setervoll.

Vurderinger
e- og dyreliv og naturlige prosesser i
skog. Vernebestemmelsene angir i § 3 punkt 1 vegetasjon, herunder døde busker og trær, er
fredet mot all skade og ødeleggelse.
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Verneforskriften angir under unntaksbestemmelsene i § 4 punkt 13 at rydding og stell av
5 punkt 8 for at forvaltningsmyndigheten kan gi
tillatelse til hogst av ved til setre og hytter i etter søknad.
Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, som er oversendt Direktoratet for
naturforvaltning (DN) for endelig godkjenning etter høring, presiserer at vedhogst i tilknytning til
eksisterende setervoller og hyttetomter jfr § 4 pkt. 13 i
. Treslag som kan
hogges er bjørk, yngre gran, yngre furu og evt. fremmede (ikke stedegne) treslag. Gamle,
grove, hule, døde og særegne trær skal spares. Hogsten skal gjennomføres som plukkhogst, og
kantsoner mot vann, bekker, myr, sti og vei skal opprettholdes.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet. Forvaltnings
(§ 8).
Tiltaket omfatt
(artsdatabanken) som tilsier at de foreligger konflikt med verneverdiene (§ 9)

(§ 10).
Prinsippene § 11 (Kostnadene av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og 12
(Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) er vurdert, men ikke funnet relevante i denne
sammenhengen.

innvilges slik det er beskrevet i søknaden.

Forslag til vedtak
15 cm
diameter som befinner seg innenfor og i nær tilknytning til avgrenset setervoll. Generelle
retningslinjer definerer treslag som kan hogges til bjørk, yngre gran og evt. fremmede treslag.
Eventuelle gamle, grove, hule, døde eller særegne trær skal spares.
Tillatelsen omfatter ikke motorferdsel knyttet til tiltaket.
Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 pkt. 8 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.

Behandling
Enstemmig som forslag til vedtak

Forvaltningsstyrets vedtak
15 cm
diameter som befinner seg innenfor og i nær tilknytning til avgrenset setervoll. Generelle
retningslinjer definerer treslag som kan hogges til bjørk, yngre gran og evt. fremmede treslag.
Eventuelle gamle, grove, hule, døde eller særegne trær skal spares.
Tillatelsen omfatter ikke motorferdsel knyttet til tiltaket.
Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 pkt. 8 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.
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Sak 10/13

Søknad om hogst av ved, Olav Traaen
Fakta
/
bnr 45/5 som ligger i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.

.
Vurderinger
- og dyreliv og naturlige prosesser i
skog. Vernebestemmelsene angir i § 3 punkt 1 vegetasjon, herunder døde busker og trær, er
fredet mot all skade og ødeleggelse.
Verneforskriften angir under unntaksbestemmelsene i § 4 punkt 13 at rydding og stell av
eksisterende setervoll samt inntil
5 punkt 8 for at forvaltningsmyndigheten kan gi
tillatelse til hogst av ved til setre og hytter i etter søknad.
Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, som er oversendt Direktoratet for
naturforvaltning (DN) for endelig godkjenning etter høring, presiserer at vedhogst i tilknytning til
eksisterende setervoller og hyttetomter jfr § 4 pkt. 13 i verneforskriften skal prioriteres f
. Treslag som kan
hogges er bjørk, yngre gran, yngre furu og evt. fremmede (ikke stedegne) treslag. Gamle,
grove, hule, døde og særegne trær skal spares. Hogsten skal gjennomføres som plukkhogst, og
kantsoner mot vann, bekker, myr, sti og vei skal opprettholdes.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten har god lokal og faglig
(§ 8).
Tiltaket omfatter slik det er beskrevet i søknaden
artsfunn (artsdatabanken) som tilsier at de foreligger konflikt med verneverdiene (§ 9). Med
bakgrunn i a
(§ 10).
Prinsippene § 11 (Kostnadene av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og § 12
(Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) er vurdert, men ikke funnet relevante i denne
sammenhengen.

Trillema

.

Søknad om uttak av ved til Minneskleiv innvilges slik det er beskrevet i søknaden.

Forslag til vedtak
Søknad om uttak av ved til Minneskleiv innvilges slik det er beskrevet i søknaden. Dette
innebærer tillatelse til nødvendig uttak av ved i et avgrenset omr
tilknytning til opprinnelig setervoll slik det er beskrevet i søknaden.

retningslinjer som er angitt i forslag til forvaltningsplan, og i di
mangfold. Treslag som kan hogges er bjørk, yngre gran og evt. fremmede (ikke stedegne)
treslag. Gamle, grove, hule, døde og særegne trær skal spares. Hogsten skal gjennomføres
som plukkhogst.

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT
Forvaltningsstyret
Tillatelsen kan trekkes tilbake eller endres dersom ny kunnskap tilsier at tiltaket ikke er forenlig
med verneverdiene.
Tillatelsen omfatter ikke motorferdsel knyttet til tiltaket.
Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 pkt. 8 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell
naturreservat.

Behandling
Enstemmig som forslag til vedtak
Forvaltningsstyrets vedtak
Søknad om uttak av ved til Minneskleiv innvilges slik det er beskrevet i søknaden.
tilknytning til opprinnelig setervoll slik det er beskrevet i søknaden.

mangfold. Treslag som kan hogges er bjørk, yngre gran og evt. fremmede (ikke stedegne)
treslag. Gamle, grove, hule, døde og særegne trær skal spares. Hogsten skal gjennomføres
som plukkhogst.
Tillatelsen kan trekkes tilbake eller endres dersom ny kunnskap tilsier at tiltaket ikke er forenlig
med verneverdiene.
Tillatelsen omfatter ikke motorferdsel knyttet til tiltaket.
Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 pkt. 8 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell
naturreservat.

