
 
 
 
 
 
PROTOKOLL  
 
Utvalg:  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat 
Møtested: Kommunehuset Sigdal 
Dato:  Torsdag 20. februar 2020 
Tidspunkt: Kl. 08.30-11.00 
Til stede:  Anne Kristine Norman, Kjell Tore Finnerud, Frøydis H. Aasen, Tore Kravik, Hellik Lislien, 

Dag Lislien 
 
 
 
 
Rollag, 20.02.2020 
  
 
Hege Jaren 
Sekretær 
 
 
 

 
 

 
 
STYREMØTE 
 
Saker: 

Sak 1/2020 Referatsaker og delegerte saker  
Sak 2/2020 Konstituering av nytt styre 
Sak 3/2020 Årsmelding 2019  
Sak 4/2020 Søknad om bygging av uthus/utedo ved Buvatn, g/bnr 135/1 Steinar Aasand 
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Sak 1/2020 Referatsaker og delegerte saker 
 
Referatsaker (R)  
R 1/2020 Oppnevning av medlemmer til verneområdestyret for Trillemarka-Rollagsfjell NR, 

Miljødirektoratet 11.02.2020 
 
 
Delegerte saker (D) 
D 1/2020 Motorferdsel til husvære, delvis innvilget - Narve Lid 2019/59507 
D 2/2020 Motorferdsel til seter, delvis innvilget - Odd Rugland 2019/59966  
D 3/2020 Motorferdsel til seter, innvilget - Helge Bjerke 2020/2137  
 
Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no 
 
 
Sak 2/2020 Konstituering av nytt styre 2020-2023 

 
Bakgrunn 
Delegasjonsbrevet fra Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) av 18.01.2009 viser til at 
forvaltningsmyndigheten for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er lagt til et statlig oppnevnt 
forvaltningsstyre bestående av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden for 
medlemmene følger kommunestyreperioden, og forvaltningsstyret står selv for konstituering. 
 
Etter forslag fra kommunene oppnevner Miljødirektoratet i brev av 11.02.2020 følgende medlemmer for 
inneværende kommunestyreperiode: 
 
Rollag: 
Hellik Lislien    Varamedlem: Olav Traaen 
Frøydis Hansen Aasen   Varamedlem: Marit Solberg 
 
Sigdal: 
Anne Kristine Norman   Varamedlem: Bård Sverre Fossen 
Kjell Tore Finnerud   Varamedlem: Runolv Stegane 
 
Nore og Uvdal: 
Tore Kravik    Varamedlem: Kristian Hvaale 
 
Forvaltningsstyret velger leder og nestleder i første møte etter formell oppnevning av representanter. 
 
Vedlegg 

• Oppnevning av medlemmer til verneområdestyret for Trillemarka-Rollagsfjell NR,  
Miljødirektoratet 11.02.2020  

 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Tore Kravik ble valgt til leder. 
Anne Kristine Norman ble valgt til nestleder. 
Vedtaket var enstemmig. 
 

 

Sak 3/2020 Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2019 

Bakgrunn 

Årsmelding for 2019 legges fram for godkjenning. Årsmeldingen viser kort hvordan organiseringen og 

forvaltningen av Trillemarka-Rollagsfjell er lagt opp, med oversikt over forvaltningens arbeid gjennom året. 

 

Vurdering 

Forslag til årsmelding vurderes i møtet. 

 

Vedlegg 

Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2019 

 

Forvaltningsstyrets vedtak 

Forvaltningsstyret vedtar årsmelding for 2019 med mindre endringer som ble bemerket i møtet. 

http://www.miljovedtak.no/


 

Sak 4/2020 Søknad om bygging av uthus/utedo ved Buvatn, g/bnr 135/1 Steinar Aasand 

Bakgrunn 

Steinar Aasand søker om tillatelse til å bygge kombinert uthus/utedo på eiendommen g/bnr 135/1 ved Buvatn i 

Sigdal kommune. Søker ønsker å bygge en funksjonell utedo/uthus med lagerplass for ved og fiskeutstyr, og viser 

til at de i flere år har hatt fokus på god og aktiv forvaltning av Buvatn. 

Det er tidligere innvilget gjenoppbygging av fiskebu og utedo på eiendommen, og det er uthus/utedo knyttet til 

fiskebua som nå søkes utvidet. Utedoen var opprinnelig planlagt som gjenoppføring av enkel utedo på 2 m2 i tråd 

med søknad og dispensasjon i sak 15/2018. Ny søknad er knyttet til behov for lagerplass for ved og fiskeutstyr, 

og det søkes med bakgrunn i dette om tillatelse til oppføring av kombinert uthus/utedo på 5 m2 BYA. Eksisterende 

utedo står inni en treklynge, og søker ønsker å plassere bygget litt lenger unna vannet og på en plass der de 

slipper å felle trær. 

Søknaden viser tegninger og planskisser for tiltaket. 

 

 

Det søkes samtidig om dispensasjon for bruk av snøscooter med reg. nr. KC 9398 for nødvendig transport av 

materialer.  

 

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. Verneforskriften 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 i §§ 5 punkt 1 og 2 for at 

forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til mindre tilbygg til og ombygging av eksisterende 

bygninger.  

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat utdyper at «mindre tilbygg» også omfatter en 

frittstående utedo med plassbehov for 1 person. Omsøkte byggetiltak er større enn det som kan beskrives som en 



frittstående utedo, og må derfor behandles etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen § 48 i 

naturmangfoldloven (NML). 

§ 48 i naturmangfoldloven kan kun benyttes i spesielle tilfeller der tiltaket ikke påvirker verneverdiene nevneverdig 

og ikke strider mot vernevedtakets formål. Dispensasjonsadgangen etter denne hjemmel er snever, og kan bare 

benyttes i forbindelse med bagatellmessige inngrep som er av stor betydning for søker og som ikke legger 

grunnlag for presedens og uthuling av verneformålet.  

Det er generelt forbud mot motorferdsel i verneområdet jfr. § 3 punkt 4 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell 

naturreservat. § 5 punkt 12 i verneforskriften åpner for at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi 

dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med nødvendig transport til hytter og setre. Det er et mål å holde 

motorferdselen i verneområdene på et så lavt nivå som mulig. Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell 

naturreservat angir i retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel at det på generelt grunnlag kan 

gis tillatelse til inntil 8 turer pr. sesong for nødvendig transport av varer, materialer, utstyr og ved til hytter og setre. 

Det kan ikke gis dispensasjon for ren persontransport. 

Det følger av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn ved behandling av 

søknader om dispensasjon fra verneforskrifter. Prinsippene gjelder kunnskapsgrunnlaget §8, føre-var-prinsippet 

§9, økosystemtilnærming og samlet belastning §10, hvem som skal bære kostnadene ved miljøforringelse §11 og 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder §12.  

Forvaltningsmyndigheten har god lokal og faglig kunnskap om verneområdet, og dette sammen med tilgjengelig 

oversikt over registrerte artsforekomster og opplysninger i søknaden, gjør at vi ikke har funnet det nødvendig å 

innhente flere opplysninger (§ 8).  

Tiltaket omfatter ikke inngrep utover oppføring av et mindre uthus/utedo med nødvendig transport, og berører ikke 

registrerte kjerneområder eller isolerte artsfunn (artsdatabanken) som gjør at det foreligger konflikt med 

verneverdiene (§ 9).  

Det er registrert i overkant av 190 bygninger i verneområdet, og tillatelser knyttet til byggetiltak vil kunne medføre 

presedens og kan derfor ikke vurderes som et isolert tilfelle. Forvaltningsmyndigheten anser likevel ikke at den 

samlede belastningen av denne type tiltak vil påvirke naturverdier og verneformål negativt (§10). Verneforskriften 

gir åpning for at det kan gis tillatelse til restaurering/ombygging og oppføring av mindre tilbygg/utedo i tilknytning 

til eksisterende bebyggelse, noe som gir signaler om at denne type tiltak ikke er vurdert som uforenlig med vernet 

og verneverdiene på generelt grunnlag. Nødvendig transport knyttet til tiltaket utføres med snøscooter langs 

eksisterende løypetrase med kort avstikker til fiskebua, og tiltaket vurderes ikke å ha varig negativ innvirkning på 

verneformålet. Saksbehandler har vurdert prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12, men har ikke funnet de 

relevante i denne saken.  

Tillatelse etter § 48 i naturmangfoldloven kan gis dersom tiltaket ikke er i strid med verneformålet eller vil påvirke 

verneverdiene nevneverdig. Hytte og utedo er registrert og kartfestet som eksisterende gjennom arbeidet med 

forvaltningsplan for verneområdet. Verneforskriften gir åpning for at det kan gis tillatelse til oppføring av mindre 

tilbygg og utedo knyttet til eksisterende bygninger, noe som gir signaler om at denne type tiltak ikke er vurdert 

som uforenlig med vernet og verneverdiene på generelt grunnlag. Lagerplass for ved og utstyr er av stor 

betydning for bruk og vedlikehold av bygningene i verneområdet, og tiltak som kombinerer dette behovet med 

utedo anses som en rasjonell løsning. 

Verneforskriften har unntaksbestemmelse som tillater oppkjøring av skiløyper langs kartfestede traseer, noe som 

innebærer at det allerede er noe motorisert aktivitet vinterstid i verneområdet. Det legges vekt på at nødvendig 

transport til hytter og setre er en forutsetning for bruk og vedlikehold, at omsøkte transport utføres på snødekt 

mark følger løypetrase eller eksisterende kjørespor så langt det er mulig. 

Ut fra vurderingene ovenfor anses bygging av uthus/utedo med lagerplass for ved og fiskeutstyr, samt nødvendig 

transport knyttet til tiltaket, ikke å være i strid med verneformålet eller å påvirke verneverdiene negativt.  

 

Vedlegg  

• Søknad om bygging av uthus/utedo 
 

 
Forslag til vedtak  
Søknad fra Steinar Aasand om bygging av uthus/utedo og nødvendig transport med snøscooter til eiendommen 
g/bnr 135/1 ved Buvatn i Trillemarka-Rollagsfjell NR, Sigdal kommune innvilges.  
 
Det gis tillatelse til bygging av uthus/utedo på 5 m2 BYA slik det framgår av søknad og saksutredning. I vurdering 
av søknaden er det lagt vekt på at tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning på naturverdier og verneformål, og at 



tiltaket ved å kombinere gjenoppføring av eksisterende utedo med utvidet plass for lagring av ved og fiskeutstyr er 
en rasjonell og god løsning for framtidig bruk av stedet. 
 
 

      
 
Vilkår for tillatelsen:  

• Tiltaket utføres slik det er beskrevet i søknaden, maksimal størrelse er 5 m2 BYA. 
 

• Eksisterende utedo skal fjernes, og bygningsrester og materialer som ikke egner seg for gjenbruk eller 
ved skal transporteres ut av verneområdet når arbeidet er avsluttet.  
 

• Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med 
tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke 
komme i strid med annet regelverk.  
 

 
Søknad om bruk av snøscooter med reg. nr. KC 9398 for nødvendig transport av materialer langs kartfestet trase 
innvilges for inntil 8 turer på følgende vilkår: 

 

• Tillatelsen gjelder til 30.12.2020.  
Siste kjøredag i sesongen er 30. april. 
 

• Ren persontransport eller kjøring utover 
angitte formål er ikke tillatt.  
 

• Rapportsskjema skal fylles ut før hver tur, 
og dette skal sammen med tillatelsen 
medbringes og fremvises ved eventuell 
kontroll. Skjemaet skal returneres til 
forvaltningsmyndigheten innen 1. juni 
2021. 
 

• Tillatelsen begrenser ikke den rett 
grunneier har til å forby eller begrense 
motorferdsel på sin eiendom. 

 
 

 
 

 

Søknaden er behandlet med hjemmel i naturmangfoldloven (NML) § 48 og § 5 punkt 12 d i verneforskrift for 

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 

 

Behandling 

Enstemmig som forslag til vedtak. 

 

 



Forvaltningsstyrets vedtak 
Søknad fra Steinar Aasand om bygging av uthus/utedo og nødvendig transport med snøscooter til eiendommen 
g/bnr 135/1 ved Buvatn i Trillemarka-Rollagsfjell NR, Sigdal kommune innvilges.  
 
Det gis tillatelse til bygging av uthus/utedo på 5 m2 BYA slik det framgår av søknad og saksutredning. I vurdering 
av søknaden er det lagt vekt på at tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning på naturverdier og verneformål, og at 
tiltaket ved å kombinere gjenoppføring av eksisterende utedo med utvidet plass for lagring av ved og fiskeutstyr er 
en rasjonell og god løsning for framtidig bruk av stedet. 
 
 

      
 
Vilkår for tillatelsen:  

• Tiltaket utføres slik det er beskrevet i søknaden, maksimal størrelse er 5 m2 BYA. 
 

• Eksisterende utedo skal fjernes, og bygningsrester og materialer som ikke egner seg for gjenbruk eller 
ved skal transporteres ut av verneområdet når arbeidet er avsluttet.  
 

• Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med 
tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke 
komme i strid med annet regelverk.  
 

 
Søknad om bruk av snøscooter med reg. nr. KC 9398 for nødvendig transport av materialer langs kartfestet trase 
innvilges for inntil 8 turer på følgende vilkår: 

 

• Tillatelsen gjelder til 30.12.2020.  
Siste kjøredag i sesongen er 30. april. 
 

• Ren persontransport eller kjøring utover 
angitte formål er ikke tillatt.  
 

• Rapportsskjema skal fylles ut før hver tur, 
og dette skal sammen med tillatelsen 
medbringes og fremvises ved eventuell 
kontroll. Skjemaet skal returneres til 
forvaltningsmyndigheten innen 1. juni 
2021. 
 

• Tillatelsen begrenser ikke den rett 
grunneier har til å forby eller begrense 
motorferdsel på sin eiendom. 

 
 

 
 

 

Søknaden er behandlet med hjemmel i naturmangfoldloven (NML) § 48 og § 5 punkt 12 d i verneforskrift for 

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 

 


