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Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat
Telefonmøte
Torsdag 1. februar 2018
Kl. 15.15
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Rollag, 21.02.2018

Hege Jaren
Sekretær

Bakgrunn for møtet er rapport fra SNO på ulovlig/ikke omsøkt oppsatt utedo/uthus på to setre i
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat og behov for oppfølging av sakene i forkant av neste styremøte.
Saker:
Sak 1/2018
Sak 2/2018

Oppfølging av ulovlig oppsatt utedo/uthus på Bergestulen
Oppfølging av ulovlig oppsatt utedo/uthus på Øvre Bufjell

Sak 1/2018

Oppfølging av ulovlig oppsatt utedo/uthus på Bergestulen

Fakta

Bakgrunn for møtet er rapport fra SNO på ulovlig/ikke omsøkt oppsatt utedo/uthus på Bergestulen i
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Jfr. verneforskrift for TR naturreservat §3 punkt 1 er det ikke
tillatt å oppføre bygninger eller andre varige eller midlertidige innretninger i verneområdet.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til mindre tilbygg til eksisterende bygninger,
oppføring av utedo og ombygging av bygninger jfr. § 5 punkt 1 og 2 i verneforskriften, men det er
ikke mottatt søknad knyttet til dette tiltaket.
Naturmangfoldloven har flere bestemmelser om håndheving og sanksjoner ved brudd på regelverket.
Dette er bestemmelser om
•
Retting og avbøtende tiltak § 69
•
Direkte gjennomføring § 71
•
Tvangsmulkt § 73
•
Miljøerstatning § 74
•
Straff § 75
Styret bes om å ta stilling til videre behandling/oppfølging av saken.

Vurdering
Sekretær og styreleder har diskutert saken, og foreslår at styret gjør vedtak om retting og stans etter
naturmangfoldloven § 69. Tiltaket er ikke av en slik karakter at det er nødvendig med anmeldelse
eller direkte gjennomføring. Pålegg om retting omfatter krav om riving og fjerning av ulovlig oppførte
bygninger, anlegg og konstruksjoner. Et slikt vedtak krever at tiltakshaver får et skriftlig
forhåndsvarsel med frist til å uttale seg før det treffes endelig vedtak. Forslaget innebærer at det
sendes ut forhåndsvarsel til tiltakshaver på vegne av styret. Endelig vedtak om videre oppfølging
treffes i neste styremøte etter at tiltakshaver har gitt tilbakemelding eller kommet med søknad
knyttet til allerede oppført bygg.
Forhåndsvarsel skal inneholde informasjon om bakgrunn for at pålegg vurderes, rettslig grunnlag,
beskrivelse av tiltaket, mulige konsekvenser hvis pålegget ikke følges opp og frist for å uttale seg i
saken.
Forslag til forhåndsvarsel:
«Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat har mottatt rapport fra Statens
naturoppsyn (SNO) om nyoppført utedo/uthus på Bergestulen i Trillemarka-Rollagsfjell
naturreservat. Jfr. verneforskrift for TR naturreservat §3 punkt 1 er det ikke tillatt å oppføre
bygninger eller andre varige eller midlertidige innretninger. Forvaltningsmyndigheten kan etter
søknad gi tillatelse til mindre tilbygg til eksisterende bygninger, oppføring av utedo og ombygging av
bygninger jfr. § 5 punkt 1 og 2 i verneforskriften, men det er ikke mottatt søknad knyttet til dette
tiltaket. Forvaltningsstyret varsler med dette at de vurderer å kreve riving og fjerning av nyoppsatt
utedo/uthus med hjemmel i § 69 i naturmangfoldloven. Vi ber om din redegjørelse av saken og evt.
søknad knyttet til påbegynt/gjennomført byggeaktivitet innen 20. februar 2018.»
Vedlegg
SNO-rapport Bergestulen. Ulovlig bygging av utedo/uthus (06.12.2017)

Forslag til vedtak

Forhåndsvarsel om retting og stans, ulovlig bygg på Bergestulen sendes ut i tråd med foreslått
formulering i saksframlegget.
Behandling
Enstemmig som forslag til vedtak
Forvaltningsstyrets vedtak

Forhåndsvarsel om retting og stans, ulovlig bygg på Bergestulen sendes ut i tråd med foreslått
formulering i saksfremlegget:
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat har mottatt rapport fra Statens
naturoppsyn (SNO) om nyoppført utedo/uthus på Bergestulen i Trillemarka-Rollagsfjell
naturreservat..
Jfr. verneforskrift for TR naturreservat §3 punkt 1 er det ikke tillatt å oppføre bygninger eller andre
varige eller midlertidige innretninger. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til
mindre tilbygg til eksisterende bygninger, oppføring av utedo og ombygging av bygninger jfr. § 5
punkt 1 og 2 i verneforskriften, men det er ikke mottatt søknad knyttet til dette tiltaket.
Forvaltningsstyret varsler med dette at de vurderer å kreve riving og fjerning av nyoppsatt
utedo/uthus med hjemmel i § 69 i naturmangfoldloven.

Vi ber om din redegjørelse av saken og evt. søknad knyttet til påbegynt/gjennomført byggeaktivitet
innen 20. februar 2018.
Sak 2/2018

Oppfølging av ulovlig oppsatt utedo/uthus på Øvre Bufjell

Fakta

Bakgrunn for møtet er rapport fra SNO på ulovlig/ikke omsøkt oppsatt utedo/uthus på Øvre Bufjell i
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Jfr. verneforskrift for TR naturreservat §3 punkt 1 er det ikke
tillatt å oppføre bygninger eller andre varige eller midlertidige innretninger i verneområdet.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til mindre tilbygg til eksisterende bygninger,
oppføring av utedo og ombygging av bygninger jfr. § 5 punkt 1 og 2 i verneforskriften. Det er tidligere
behandlet og innvilget søknader både for tilbygg til eksisterende seterhus og utedo, men det er ikke
mottatt søknad knyttet til dette tiltaket.
Naturmangfoldloven har flere bestemmelser om håndheving og sanksjoner ved brudd på regelverket.
Dette er bestemmelser om
•
Retting og avbøtende tiltak § 69
•
Direkte gjennomføring § 71
•
Tvangsmulkt § 73
•
Miljøerstatning § 74
•
Straff § 75
Styret bes om å ta stilling til videre behandling/oppfølging av saken.
Vurdering
Sekretær og styreleder har diskutert saken, og foreslår at styret gjør vedtak om retting og stans etter
naturmangfoldloven § 69. Tiltaket er ikke av en slik karakter at det er nødvendig med anmeldelse
eller direkte gjennomføring. Pålegg om retting omfatter krav om riving og fjerning av ulovlig oppførte
bygninger, anlegg og konstruksjoner. Et slikt vedtak krever at tiltakshaver får et skriftlig
forhåndsvarsel med frist til å uttale seg før det treffes endelig vedtak. Forslaget innebærer at det
sendes ut forhåndsvarsel til tiltakshaver på vegne av styret. Endelig vedtak om videre oppfølging
treffes i neste styremøte etter at tiltakshaver har gitt tilbakemelding eller kommet med søknad
knyttet til allerede oppført bygg.
Forhåndsvarsel skal inneholde informasjon om bakgrunn for at pålegg vurderes, rettslig grunnlag,
beskrivelse av tiltaket, mulige konsekvenser hvis pålegget ikke følges opp og frist for å uttale seg i
saken.
Forslag til forhåndsvarsel:
«Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat har mottatt rapport fra Statens
naturoppsyn (SNO) om nyoppført utedo/uthus på Øvre Bufjell i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.
Jfr. verneforskrift for TR naturreservat §3 punkt 1 er det ikke tillatt å oppføre bygninger eller andre
varige eller midlertidige innretninger. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til
mindre tilbygg til eksisterende bygninger, oppføring av utedo og ombygging av bygninger jfr. § 5
punkt 1 og 2 i verneforskriften. Det foreligger innvilget søknad om oppføring av utedo med
lagringsplass for ved i sak 14/2014 som samsvarer med bygget som står nærmere seterbua, men det
er ikke mottatt søknad knyttet til tiltaket i SNO-rapporten. Forvaltningsstyret varsler med dette at

de vurderer å kreve riving og fjerning av nyoppsatt utedo/uthus med hjemmel i § 69 i
naturmangfoldloven. Vi ber om din redegjørelse av saken og evt. søknad knyttet til
påbegynt/gjennomført byggeaktivitet innen 20. februar 2018.»

Vedlegg
SNO-rapport Øvre Bufjell. Ulovlig bygging av utedo/uthus (27.10.2017).

Forslag til vedtak

Forhåndsvarsel om retting og stans, ulovlig bygg på Bergestulen sendes ut i tråd med foreslått
formulering i saksframlegget.
Behandling
Enstemmig som forslag til vedtak
Forvaltningsstyrets vedtak

Forhåndsvarsel om retting og stans, ulovlig bygg på Bergestulen sendes ut i tråd med foreslått
formulering i saksfremlegget:
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat har mottatt rapport fra Statens
naturoppsyn (SNO) om nyoppført utedo/uthus på Øvre Bufjell i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.
Jfr. verneforskrift for TR naturreservat §3 punkt 1 er det ikke tillatt å oppføre bygninger eller andre
varige eller midlertidige innretninger. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til
mindre tilbygg til eksisterende bygninger, oppføring av utedo og ombygging av bygninger jfr. § 5
punkt 1 og 2 i verneforskriften. Det foreligger innvilget søknad om oppføring av utedo med
lagringsplass for ved i sak 14/2014 som samsvarer med bygget som står nærmere seterbua, men det
er ikke mottatt søknad knyttet til tiltaket i SNO-rapporten.

Forvaltningsstyret varsler med dette at de vurderer å kreve riving og fjerning av nyoppsatt
utedo/uthus med hjemmel i § 69 i naturmangfoldloven. Vi ber om din redegjørelse av saken
og evt. søknad knyttet til påbegynt/gjennomført byggeaktivitet innen 20. februar 2018.

