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Saker: 

 
Sak 14/2011 Protokoll og referatsaker 
Sak 15/2011 Delegerte saker 
Sak 16/2011 Søknad om mindre tilbygg, Jorunn Bjørge 
 
 
 
 
Orienteringer/diverse: 

 
Forvaltningsplanen, gjennomgang av innspill fra DN.  
Gjennomgang av foreløpig faglig innspill fra DN.  Prosjektleder melder tilbake til DN om eventuelle endringer som 
følge av gjennomgangen. 
 
Styret avventer formell tilbakemelding fra DN samt gjennomgang/rettinger i forhold til dette før dokumentet 
sendes på offentlig høring. Det legges opp til nytt møte innen 15. desember. 
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Sak 14/11 Protokoll og referatsaker   
 

Protokoll fra møtet 05.09.2011 legges fram for godkjenning 
 

R 01/2011 3564/11 Vedrørende forslag til endring av vernegrense, brev fra DN 
   
Protokoll fra møtet 05.09.11 ble godkjent og underskrevet av leder. 

  Referatsak tas til etterretning. 
 
 
 

Sak 15/11 Delegerte saker 

  
 D 05/2011 11/666  Søknad fra BioFokus, innsamling av sopp høst 2011 INNV 
  

Vedtak 

Ingen merknader. Delegert sak tas til etterretning. 
 

 
Sak 16/11 Søknad om oppføring av mindre tilbygg, Jorunn Bjørge 

 
Fakta 

Jorunn Bjørge søker om tillatelse til å sette opp et mindre tilbygg på ca 10 m
2
 på eksisterende 

seterbu på Øvre Bufjell g/bnr 48/1 i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Utbyggingen skjer i 
forbindelse med vedlikehold av bygningen, og er planlagt som et overbygg på ca. 2x5 m foran 
inngangen, kledd med villmarkspanel. Det er sendt tilsvarende søknad til kommunen for 
behandling etter plan- og bygningsloven. Etter dialog med søker går det fram at det er akutt 
behov for vedlikehold på bygningen, og at tilbygget er ledd i dette arbeidet for å skåne 
eksisterende yttervegg. 
Søknaden skal behandles av forvaltningsmyndigheten etter verneforskriften før den behandles 
av kommunen etter kommunalt lovverk og retningslinjer.  
 

 
 

Vurdering 

 
Formålet med fredningen av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er å ivareta et stort og 
sammenhengende naturskogområde med naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i 
skog. Det er videre fokus på rødlistearter og områdets vitenskapelige og pedagogiske verdi.   

 
Vernebestemmelsene angir i § 3 punkt 3 at det ikke må iverksettes tiltak som kan endre 
naturmiljøet, herunder oppføring av bygninger eller andre varige eller midlertidige innretninger. 
De spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene åpner imidlertid i § 5 punkt 1for at 
forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til mindre tibygg til eksisterende 
bygninger.  
 
Forvaltningsplanen, som er under utarbeidelse og planlagt ferdig og godkjent i løpet av våren 
2012, vil utdype nærmere hvordan slike søknader skal vurderes. Så langt i arbeidet med planen 
ligger det an til at forvaltningsmyndigheten vil gå inn for en liberal praksis når det gjelder tilbygg 
til eksisterende bygninger, og at det henvises til den respektive kommunes regelverk og praksis 
etter plan- og bygningsloven når det gjelder utforming og detaljer utover faktisk størrelse. Dette 
fordi landskaps- og friluftshensyn ikke er en del av verneformålet. Etter vår vurdering vil et 
enkelt tilbygg på 10 m

2
, slik det er beskrevet i søknaden, være under det som vil bli definert som 

”mindre tilbygg” i forvaltningsplanen. 
 

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet. Tiltaket vurderes i det følgende i forhold til disse prinsippene. 

 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Forvaltningsmyndigheten har 
god lokal og faglig kunnskap om verneområdet. Dette sammen med opplysninger i søknaden 
anses som et godt faglig grunnlag for å behandle søknaden.  
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§ 9 Føre var prinsippet 

Tiltaket er slik vi vurderer det ikke i konflikt med verneverdiene.  
 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Påvirkningen skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli 
utsatt for. Påvirkningen kan ut fra dette ikke vurderes isolert. Det er gjennom arbeidet med 
forvaltningsplanen registrert i overkant av 190 bygninger i verneområdet, og det sier seg selv at 
en tillatelse til oppføring av tilbygg vil kunne medføre presedens og dermed ikke kan sees på 
som et isolert tilfelle. Forvaltningsmyndigheten anser likevel ikke at den samlede belastningen 
av denne type tiltak vil påvirke naturverdier og verneformål negativt.     

 
§ 11 Kostnadene av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Dette prinsippet anses ikke som relevant i denne saken siden omsøkte tiltak etter vår vurdering 
ikke vil påvirke naturverdiene.  

 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Verneforskriften gir åpning for at det kan gis tillatelse til oppføring av mindre tilbygg til 
eksisterende bebyggelse, noe som gir signaler om at denne type tiltak er vurdert som forenlig 
med vernet og ikke påvirker verneverdiene negativt.  
 
 
Med bakgrunn i vurderingene innvilger forvaltningsmyndigheten søknad om oppføring av tilbygg 
på ca. 10 m

2
 til eksisterende seterbu slik det er beskrevet i søknaden. I vurderingen av 

søknaden er det lagt avgjørende vekt på at tiltaket slik det er beskrevet i søknaden ikke vil 
påvirke naturverdier og verneformål, og at et tilbygg på 10 m

2
 er å anse som et mindre tilbygg 

som det kan gis tillatelse til etter de spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene i verneforskriften. 
 

 
Forslag til vedtak 

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad om oppsetting av 
tilbygg til eksisterende seterbu på Øvre Bufjell g/bnr 48/1. I vurderingen av søknaden er det lagt 
avgjørende vekt på at tiltaket slik det er beskrevet i søknaden ikke vil påvirke naturverdier og 
verneformål, og at et tilbygg på 10 m

2
 er å anse som et mindre tilbygg som det kan gis tillatelse 

til etter de spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene i verneforskriften.  
 
Tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes 
lovverk og retningslinjer for utforming og detaljer. Det skal foreligge tillatelse fra både 
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. 
 

 
  Behandling 

  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad om oppsetting av 
tilbygg til eksisterende seterbu på Øvre Bufjell g/bnr 48/1. I vurderingen av søknaden er det lagt 
avgjørende vekt på at tiltaket slik det er beskrevet i søknaden ikke vil påvirke naturverdier og 
verneformål, og at et tilbygg på 10 m

2
 er å anse som et mindre tilbygg som det kan gis tillatelse 

til etter de spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene i verneforskriften.  
 
Tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes 
lovverk og retningslinjer for utforming og detaljer. Det skal foreligge tillatelse fra både 
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. 


