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STYREMØTE 
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Sak 1/2021 Referatsaker og delegerte saker 
Sak 2/2021 Søknad om bygging av utedo på Minneskleivsetra, g/bnr 45/5 Rollag, Knut Halvor 

Traaen 
Sak 3/2021 Endring av tilbygg på hytte g/bnr 140/1 Sigdal, Nils Aasand 
Sak 4/2021 Søknad om utvidelse av terrasse knyttet til tilbygg g/bnr 129/15 Sigdal, Ole Green 
Sak 5/2021 Søknad om tilretteleggingstiltak langs skiløype/sti ved Vindolvatnet, Sigdal og Eggedal 

JFF 
Sak 6/2021 Søknad om fjerning av trær i løypetrase, Rollagsfjell Sti- og løypelag 
Sak 7/2021 Søknad om skilting og merking av sti til Slettefjell, Grytelva Hytteforening  
Sak 8/2021 Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2020 

 
 
Orienteringer og diverse  
 

✓ Bestillingsdialogen 2021 
 

 
 

✓ Ny www.trillemarkarollagsfjell.no  
 

 

http://www.trillemarkarollagsfjell.no/


 
 
 
Sak 1/2021 Referatsaker og delegerte saker 
 
Referatsaker (R)   
 
 
Delegerte saker (D) 
D   6/2020 Motorferdsel til Vardefjellseter, Olav Per Tveiten - 2020/35785 innvilget 
D   7/2020 Motorferdsel til seter, Olav Traaen - 2020/38793 innvilget 
D   8/2020 Motorferdsel til seter, Knut Halvor Traaen - 2020/3881 innvilget 
D   9/2020 Motorferdsel til seter, Jorunn W. Bjørge og Roar Wickholm - 2020/41152 delvis innvilget 
D 10/2020 Motorferdsel til Båsumsetra, Inger Randi Huflåtten - 2020/37814 innvilget 
D   1/2021 Motorferdsel til seter ved Rollagstjønn, Ingunn Ytrehus – 2020/41154 innvilget 
D   2/2021 Motorferdsel til hytte, Knut Jellum – 2020/42822 innvilget 
D   3/2021 Motorferdsel til hytte ved Geiteskalltjønn, Mette Kristensen – 2021/1118 delvis innvilget 
D   4/2021 Motorferdsel til hytte, Nils Aasand – 2021/1862 innvilget 
D   5/2021 Motorferdsel til hytte ved Svartetjønn, Håvard Kjøntvedt – 2021/5081 innvilget 
D   6/2021 Motorferdsel til hytte ved Ytrevatn, Knut Båsen – 2021/5937 innvilget 
D   7/2021 Motorferdsel til hytte ved Vardefjellsetra, Bård Toverud Buen - innvilget 
 
  
Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.miljovedtak.no/


 
 
Sak 2/2021 Søknad om bygging av utedo på Minneskleivsetra, g/bnr 45/5 Rollag, Knut Halvor Traaen 
 
Bakgrunn  
Knut Halvor Traaen søker om tillatelse til å bygge utedo på eiendommen g/bnr 45/5 Minneskleivsetra i Rollag 
kommune. Fjøset på setra er restaurert og leies ut til turister, fiskere og jegere, og det er i søknaden vist til behov 
for toalett og lagerplass i tilknytning til dette husværet.  
 
Utedoen er planlagt oppført bak fjøset på samme 
sted som gammel utedo var plassert før 
restaureringsarbeidene ble igangsatt. Det er i 
søknaden fokusert på at plasseringen imøtekommer 
ønske om kort avstand, skjerming og bevaring av 
setervollens estetiske inntrykk. Det er i dag en svært 
enkel, åpen utedo på eiendommen som er plassert 
langt unna seterhusa og som kan brukes av folk 
som kommer forbi, men denne dekker ikke behovet 
til de som bor/overnatter på setra.  
 
Det søkes om tillatelse til oppføring av utedo/uthus 
på 4 m2 bebygd areal (BYA) med samme 
byggematerialer og farge som på fjøset. Søknaden 
viser skisse over planlagt plassering. 
 

 

 

Lovgrunnlaget 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet ved kongelig resolusjon 05.12.2008. Formålet med vernet 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.  
 
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at saken skal vurderes i henhold til prinsippene i lovens §§ 8-12 angående 
kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9), samlet belastning på økosystemet (§ 10), kostnader ved 
miljøforringelse (§ 11) og miljøforsvarlige driftsmetoder (§ 12). 
 
 
 
Vurdering 
Forvaltningsmyndigheten har 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 utedo i tilknytning til 
eksisterende seterhus, 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). Saksbehandler har vurdert prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 
12, men har ikke funnet de relevante i denne saken.  
 
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. I vurdering av søknaden er det lagt avgjørende vekt på at tiltaket ikke vil ha 
negativ innvirkning på naturverdier og verneformål, og at tiltaket vil ha verdi for videre bruk av eiendommen. 
 
 
Vedlegg  
Søknad om bygging av utedo, Knut Halvor Traaen  
 
 
 
 
 



 
 
Forslag til vedtak  
Søknad fra Knut Halvor Traaen om bygging av utedo på eiendommen g/bnr 45/5 Minneskleivsetra i Rollag 
kommune innvilges. Søknaden er behandlet med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 
§ 5 punkt 1. 
 
Vilkår for tillatelsen:  

• Tiltaket utføres slik det er beskrevet i 
søknaden, maksimal størrelse er 4 m2 
BYA. 

 
• 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.  

 

 

 
 
 
Behandling 
Enstemmig som forslag til vedtak 
 
 
Vedtak 
Søknad fra Knut Halvor Traaen om bygging av utedo på eiendommen g/bnr 45/5 Minneskleivsetra i Rollag 
kommune innvilges. Søknaden er behandlet med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 
§ 5 punkt 1. 
 
Vilkår for tillatelsen:  

• Tiltaket utføres slik det er beskrevet i 
søknaden, maksimal størrelse er 4 m2 
BYA. 

 
• 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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sak 3/2021 Endring av tilbygg på hytte g/bnr 140/1 Sigdal, Nils Aasand 
 
Bakgrunn  
Nils Aasand fikk innvilget søknad om tilbygg på hytte ved Ytrevatn i sak 6/2020. Arbeidene er igangsatt, men ikke 
fullført, og det søkes nå om en mindre endring knyttet til den delen av tiltaket som omfatter bod/do.  
 
Endringen består i økning av bodareal der det i gjeldende dispensasjon er to mindre overdekte plattinger på 
begge sider av boden. Overdekt platting inngår i bebygd areal (BYA), og en mindre utvidelse av boden på denne 
delen av plattingen vil derfor ikke endre BYA eller størrelse på terrasseplatting uten rekkverk eller overbygg.   
 
 
     Eksisterende planløsning (sak 6/2020):          Ny planløsning (omsøkt endring): 

 

          
 
 
Lovgrunnlaget  
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet ved kongelig resolusjon 05.12.2008. Formålet med vernet 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 ombygging og tilbygg på inntil 20 m2

 til eksisterende bygninger. Tilbygget skal ikke være 
større enn eksisterende bygning, og samlet areal etter påbygning må ikke overstige 60 m2.  
 
Omsøkte tiltak endrer ikke BYA i forhold til gjeldende dispensasjon gitt i sak 6/2020, og vurderes i det følgende 
som en mindre ombygging/fasadeendring etter § 5 punkt 2 i verneforskriften.  
 
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at saken skal vurderes i henhold til prinsippene i lovens §§ 8-12 angående 
kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9), samlet belastning på økosystemet (§ 10), kostnader ved 
miljøforringelse (§ 11) og miljøforsvarlige driftsmetoder (§ 12). 
 
 
Vurdering 
Forvaltningsmyndigheten har 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). Omsøkte endring omfatter ikke utvidelse av BYA i forhold til gjeldende 
dispensasjon, 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 oppføring av tilbygg vil kunne medføre presedens og kan derfor ikke vurderes som et isolert 



 
 
tilfelle. Forvaltningsmyndigheten anser 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 til 
eksisterende bygninger, noe som gir signaler om at denne type tiltak ikke er vurdert som uforenlig med vernet og 
verneverdiene på generelt grunnlag. Saksbehandler har vurdert prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12, 
men har ikke funnet de relevante i denne saken. 
  
 
Konklusjon  
Omsøkte tiltak består i økning av bodareal der det i gjeldende dispensasjon er to mindre overdekte plattinger på 
begge sider av boden. Overdekt platting inngår i BYA, og en mindre utvidelse av boden på denne delen av 
plattingen vil derfor ikke endre BYA eller størrelse på terrasseplatting uten rekkverk eller overbygg. Tiltaket 
ansees ikke å påvirke verneverdier negativt, legge grunnlag for presedens eller være i strid med vernevedtakets 
formål.  
 
Omsøkte tiltak endrer ikke BYA i forhold til gjeldende dispensasjon gitt i sak 6/2020, og anbefales innvilget som 
en mindre ombygging/fasadeendring etter § 5 punkt 2 i verneforskriften.  
 
 
Vedlegg  
Søknad om tilbygg til hytte, endring, Nils Aasand.  
 
 
Forslag til vedtak  
Søknad fra Nils Aasand om endring knyttet til gjeldende dispensasjon (sak 6/2020) for tilbygg til hytta Flåklypa på 
eiendommen gnr 140 bnr 1 ved Ytrevatn i Sigdal kommune innvilges. Tiltaket består i fasadeendring av den delen 
av tilbygget som er knyttet til bod/do, men endrer ikke BYA eller totalt fotavtrykk i forhold til gjeldende 
dispensasjon gitt i sak 6/2020.  
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i § 5 punkt 2 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 

 
Vilkår for tillatelsen:  

• Tiltaket omfatter fasadeendring/tilbygg som beskrevet i søknad og plantegning. 
 

 
 

• 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.  



 
 
 
 
Behandling 
Enstemmig som forslag til vedtak 
 
 
Vedtak 
Søknad fra Nils Aasand om endring knyttet til gjeldende dispensasjon (sak 6/2020) for tilbygg til hytta Flåklypa på 
eiendommen gnr 140 bnr 1 ved Ytrevatn i Sigdal kommune innvilges. Tiltaket består i fasadeendring av den delen 
av tilbygget som er knyttet til bod/do, men endrer ikke BYA eller totalt fotavtrykk i forhold til gjeldende 
dispensasjon gitt i sak 6/2020.  
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i § 5 punkt 2 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 

 
Vilkår for tillatelsen:  

• Tiltaket omfatter fasadeendring/tilbygg som beskrevet i søknad og plantegning. 
 

 
 

• 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sak 4/2021 Søknad om utvidelse av terrasse knyttet til tilbygg g/bnr 129/15 Sigdal, Ole Green 
 
Bakgrunn 
Ole Green har utvidet terrassen i forbindelse med arbeidet med tilbygg til hytte på eiendommen g/bnr 129/15 i 
Sigdal kommune. Terrassen er forlenget forbi døren til tilbygget, og fungerer som trapp/platting for inn/utgang. 
Terrassen er forlenget med 2,48 m i full bredde, og ligger 50 cm over bakkeplan.  
 
Tiltaket er ett av flere tiltak på eiendommen som ble registrert og pålagt rettet etter en tilsynsrunde i 2019. Retting 
av tilbygget er utført i tråd med pålegget og gjeldende dispensasjon gitt i sak 8/2018. Tiltakshaver søker nå om 
ettergodkjenning av utført tiltak knyttet utvidelse av terrasse.  
 
Det ble ikke søkt om tillatelse til utvidelse av terrassen samtidig med søknad om tilbygg siden tiltakshaver ikke var 
kjent med at dette var søknadspliktig. 
 
 

         
 
 
 
Lovgrunnlaget 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet ved kongelig resolusjon 05.12.2008. Formålet med vernet 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 i verneforskriften åpner i § 5 punkt 1 for at forvaltningsmyndigheten 
etter søknad kan gi tillatelse til mindre tilbygg til eksisterende bygninger. Verneforskriften har ikke hjemmel for 
tiltak som omfatter bygging av terrasse/platting, og tiltak knyttet til dette må enten behandles som tilbygg i tråd 
med retningslinjer gitt i forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell NR eller 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. Bestemmelsen er i utgangspunktet ment for uforutsette 
tilfeller som ikke ble vurdert ved opprettelsen av verneområdet.  
 
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at saken skal vurderes i henhold til prinsippene i lovens §§ 8-12 angående 
kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9), samlet belastning på økosystemet (§ 10), kostnader ved 
miljøforringelse (§ 11) og miljøforsvarlige driftsmetoder (§ 12). 
 
 



 
 
 
 
Vurdering 
Bygging av terrasse anses som en varig innretning og er i utgangspunktet et brudd på verneforskriftens § 3 punkt 
3. Tilbygg og bygningsstørrelser i verneområdet vurderes etter bebygd areal (BYA) og det totale «fotavtrykket» i 
terrenget. Platting og terrasser teller med i totalarealet, og vurderes som mindre tilbygg etter verneforskriften. 
 
De spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene i verneforskriften åpner for at forvaltningsmyndigheten etter søknad 
kan gi tillatelse til mindre tilbygg til og ombygging av eksisterende bygninger. Dette ble benyttet fullt ut og tilpasset 
maksimal størrelse på tilbygg i forbindelse med søknad om tilbygg som det ble gitt tillatelse til i 2018. Omsøkte 
utvidelse av terrasse medfører økt areal på 9,5 m2, og søknaden må derfor behandles etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen § 48 i naturmangfoldloven (NML). 

 
Forvaltningsplanen har ikke retningslinjer knyttet til plattinger og terrasser. Forvaltningsmyndigheten har i dialog 
med tiltakshavere i forkant av søknader om byggetiltak vært klar på at platting/terrasse er en varig innretning som 
inngår i totalarealet av bygget. Praksis har vært at en enkel tram eller trapp knyttet til dør eller inngangsparti ikke 
har vært vurdert som søknadspliktig.  
 
Utvidelse av terrassen var ikke vurdert i forbindelse med byggesøknaden i denne saken, og søker ble ikke gjort 
oppmerksom på at dette var søknadspliktig. Den omsøkte terrassen dekker et område der det normalt ville være 
naturlig å anlegge trapp eller tram både til eksisterende terrasse og ved inngangsdøra i tilbygget, noe som ville 
vært i tråd med gjeldende praksis. Det er videre vektlagt at tiltakshaver ikke ble gjort oppmerksom på hva som 
inngikk i samlet tilbyggsareal eller fikk informasjon om søknadsplikt knyttet til denne type tiltak i byggeprosessen, 
og derfor handlet i «god tro» om at tiltaket ikke var søknadspliktig. 
 
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet.  
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
Forvaltningsmyndigheten har god lokal og faglig kunnskap om verneområdet, og dette sammen med rapporter fra 
Statens naturoppsyn (SNO), befaring på stedet og dialog med tiltakshaver, saksdokumenter og opplysninger 
knyttet til søknad og tidligere tiltak på eiendommen, gjør at vi ikke har funnet det nødvendig å innhente flere 
opplysninger. 
 
§ 9 Føre-var-prinsippet  
Omsøkte tiltak er knyttet til eksisterende bebyggelse og berører ikke registrerte kjerneområder eller isolerte 
artsfunn (artsdatabanken) som gjør at det foreligger konflikt med verneverdiene. Kunnskapsgrunnlaget om 
naturverdiene og mulige effekter av tiltaket vurderes som tilstrekkelig til at føre-var-prinsippet ikke kommer til 
anvendelse. 
 
§ 10 Samlet belastning  
Det er registrert i overkant av 190 bygninger i verneområdet, og tillatelser knyttet til byggetiltak vil kunne medføre 
presedens. Omsøkte tiltak er en forlengelse av eksisterende terrasse som erstatter det som ellers ville vært 
område for trapp/tram. Søknader om tilbygg vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og forvaltningsmyndigheten 
anser likevel ikke at den samlede belastningen av denne type tiltak vil påvirke naturverdier og verneformål 
negativt. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse (§ 11) og Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) er vurdert, men ikke 
funnet relevante i denne saken siden tiltaket er gjennomført. 
 
Dispensasjon etter § 48 i naturmangfoldloven setter vilkår om at tiltaket ikke påvirker verneverdiene nevneverdig 
og at det ikke strider mot vernevedtakets formål. Utvidelsen av terrassen sammenfaller med areal der det hadde 
vært behov for tram/trapp i tilknytning til tilbygg og eksisterende terrasse, og tiltaket vurderes derfor ikke som en 
nevneverdig samlet belastning. Ut fra vurderingene ovenfor anses omsøkte tilbygg av terrassen ikke å være i 
strid med verneformålet eller påvirke verneverdiene nevneverdig, og søknaden anbefales imøtekommet. 
 
 
Vedlegg 
Søknad om utvidelse av terrasse knyttet til tilbygg g/bnr 129/15 Sigdal, Ole Green 
 
 
 
 



 
 
Forslag til vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat imøtekommer søknad fra Ole Green om dispensasjon 
for utvidelse av platting/terrasse på Sinerbu g/bnr 129/15 i Sigdal kommune. Tiltaket er gjennomført i forbindelse 
med tilbygg på hytta.  

 
Tiltaket omfatter forlengelse av terrassen med 2,48 m i full bredde, og medfører økt areal på 9,5 m2. 
 
Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket er utført 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. 
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i naturmangfoldloven (NML) § 48.  
 
 
 
Behandling 
Enstemmig som forslag til vedtak 
 
 
Vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat imøtekommer søknad fra Ole Green om dispensasjon 
for utvidelse av platting/terrasse på Sinerbu g/bnr 129/15 i Sigdal kommune. Tiltaket er gjennomført i forbindelse 
med tilbygg på hytta.  

 
Tiltaket omfatter forlengelse av terrassen med 2,48 m i full bredde, og medfører økt areal på 9,5 m2. 
 
Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket er utført 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. 
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i naturmangfoldloven (NML) § 48.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sak 5/2021 Søknad om tilretteleggingstiltak langs skiløype/sti ved Vindolvatnet, Sigdal og Eggedal 

JFF 
 
Bakgrunn  
Sigdal og Eggedal JFF v/ Trond Aalien søker om dispensasjon fra verneforskriften for tilretteleggingstiltak 
langs eksisterende skiløype/sti i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Sigdal og Eggedal JFF har ansvar for 
løypekjøring og stier i Trilledalen, og viser til utfordringer ved kryssing av noen av bekkene der det ofte er åpent 
vann. 
 
Omsøkte tiltak omfatter bygging av 2 enkle bruer som egner seg både for løypekjøring og fottur der den gamle 
traktorvegen krysser bekkene i Hamburgdalen (fig. 1 og 2). Søknaden viser til at det skal brukes naturlige 
materialer etter rydding rundt Vindolbrakka i form av rundstokker med halvkløyvinger på tvers og planker som er 
trygge å gå på. Planen er å bruke treplugger til feste mellom bunnstokker, halvkløyvinger og gåplanker, og 
armeringsjern eller impregnerte påler for å sikre bruene mot flom.  
 
Det søkes videre om tillatelse til klopplegging over våte partier langs den eksisterende stien/gamle traktorvegen 
som går langs vannet og som benyttes både som sti og skiløype (fig. 1 og 3).  

 

 
Fig. 1 Oversiktskart som viser tiltakenes plassering 

   
Fig. 2 Bruer 
 

 
Fig. 3 Klopplegging (stien er ikke inntegnet i kartet) 
 
 

Det har vært dialog mellom tiltakshaver og forvaltningen om planlagte tiltak, og Trond Aalien informerte om planer 
knyttet tilretteleggingstiltak, transport og løypekjøring i området ved Vindolvatnet i styremøtet 23.09.2020. Søker 
viser til behov for tilrettelegging flere steder ved Vindolvatnet, men at de i første omgang ønsker å gjennomføre 
ovenstående tiltak for å gjøre erfaringer rent praktisk. 
 
 
Lovgrunnlaget  
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet ved kongelig resolusjon 05.12.2008. Formålet med vernet er å 
ivareta et stort og sammenhengende naturskogområde med naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i 
skog.  
 



 
 
Verneforskriften angir under unntaksbestemmelsene i § 4 at vedlikehold av anlegg som var i bruk på 
fredningstidspunktet, samt merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, er tillatt uten søknad når dette 
skjer i samsvar med forvaltningsplan. For tiltak utover det som regnes som vedlikehold åpner § 5 punkt 3 for at 
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til merking og rydding av nye stier og bygging av nye bruer og klopper 
etter søknad.  
 
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at saken skal vurderes i henhold til prinsippene i lovens §§ 8-12 angående 
kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9), samlet belastning på økosystemet (§ 10), kostnader ved 
miljøforringelse (§ 11) og miljøforsvarlige driftsmetoder (§ 12). 
 
 
Vurdering  
Forvaltningsmyndigheten har lokal og faglig kunnskap om verneområdet, og dette sammen med tilgjengelig 
oversikt over registrerte artsforekomster og kartlagte naturtyper, gjør at vi ikke har funnet det nødvendig å 
innhente flere opplysninger (§ 8). Omsøkte tiltak er knyttet til eksisterende sti og løypetrase og berører ikke 
registrerte kjerneområder eller isolerte artsfunn (artsdatabanken) som tilsier at det foreligger konflikt med 
verneverdiene (§ 9). Søknader om tilrettelegging vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og 
forvaltningsmyndigheten anser derfor ikke at den samlede belastningen av denne type tiltak vil påvirke 
naturverdier og verneformål negativt (§ 10). Prinsippene i § 11 og 12 er vurdert, men ikke funnet relevante i 
denne saken.  
 
Omsøkte tiltak er knyttet til eksisterende sti og løypetrase. I vurdering av søknaden er det lagt vekt på at omsøkte 
tiltak vil legge til rette for en helårsløsning som vil bedre framkommeligheten både til fots sommerstid og for 
løypekjøring vinterstid. Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat presiserer at det ved bygging av 
bruer og klopper skal benyttes naturlige materialer eller materialer med miljøvennlig impregnering. «Gjenbruk» av 
materialer etter rydding rundt Vindolbrakka legger til rette for bruk av naturlige materialer og kortere 
transportetapper.  
 
Omsøkte tiltak ansees å være i tråd med de retningslinjer som er gitt i forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat, og søknaden anbefales innvilget. Alle tilretteleggingstiltak krever grunneiers samtykke, og 
tillatelsen forutsetter at tiltakshaver/søker innhenter tillatelse fra berørte grunneiere.  
 
Vedlegg  

• Søknad om tilretteleggingstiltak langs skiløype/sti ved Vindolvatnet, Sigdal og Eggedal JFF 
 
Forslag til vedtak  
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Sigdal og Eggedal JFF om 
dispensasjon fra verneforskriften for tilretteleggingstiltak langs eksisterende sti og skiløype ved Vindolvatnet slik 
det er beskrevet i søknaden.  
 
Tiltaket omfatter:  

1. Klopplegging langs den gamle traktorvegen langs Vindolvatnet som brukes både som sti og skiløype (fig. 
1 og 3).  

2. Bygging av to bruer/klopper over bekk i Hamburgdalen (fig. 1 og 2) 
 
Vilkår:  

• Det skal benyttes naturlige materialer eller 
materialer med miljøvennlig impregnering.  
 

• Det skal innhentes tillatelse fra berørte 
grunneiere før tiltaket iverksettes. 

 

• Det skal leveres en kort rapport med bilder 
etter gjennomført arbeid.  

 

• Tiltakshaver/søker er ansvarlig for å 
vedlikeholde kloppene.  

 
 

Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 punkt 3 i 
verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat.  

 



 
 
 
Behandling 
Enstemmig som forslag til vedtak 
 
 
Vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Sigdal og Eggedal JFF om 
dispensasjon fra verneforskriften for tilretteleggingstiltak langs eksisterende sti og skiløype ved Vindolvatnet slik 
det er beskrevet i søknaden.  
 
Tiltaket omfatter:  

3. Klopplegging langs den gamle traktorvegen langs Vindolvatnet som brukes både som sti og skiløype (fig. 
1 og 3).  

4. Bygging av to bruer/klopper over bekk i Hamburgdalen (fig. 1 og 2) 
 
Vilkår:  

• Det skal benyttes naturlige materialer eller 
materialer med miljøvennlig impregnering.  
 

• Det skal innhentes tillatelse fra berørte 
grunneiere før tiltaket iverksettes. 

 

• Det skal leveres en kort rapport med bilder 
etter gjennomført arbeid.  

 

• Tiltakshaver/søker er ansvarlig for å 
vedlikeholde kloppene.  

 
 

Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 punkt 3 i 
verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sak 6/2021 Søknad om fjerning av trær i løypetrase, Rollagsfjell Sti- og løypelag 
 
Bakgrunn  
Rollagsfjell Sti- og løypelag v/ Haldis Prestmoen søker om tillatelse til å fjerne 3 grantrær i løypetraseen som går 
fra brua over Sørelva ved Øytjønnvegen i retning Geiteskalltjønn. Løypekjører og Håvard Kjøntvedt fra Statens 
naturoppsyn (SNO) har vært på befaring på stedet og har blitt enige om hvilke 3 grantrær som kan fjernes for å 
lette framkommelighet og vedlikehold av traseen. De felte trærne blir liggende i terrenget slik at de bidrar til å 
fange snø i løypetraseen.  
 

   
 
 
Lovgrunnlag  
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet ved kongelig resolusjon 05.12.2008. Formålet med vernet er å 
ivareta et stort og sammenhengende naturskogområde med naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i 
skog. Vernebestemmelsene angir i § 3 punkt 1 at all vegetasjon er fredet mot skade og ødeleggelse.  
 
Verneforskriften har unntaksbestemmelse for merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og løyper i 
samsvar med forvaltningsplan for verneområdet. Forvaltningsplanen utdyper at rydding av busker og trær i stier 
og skiløyper kan skje inntil den bredden stien eller skiløypa hadde på vernetidspunktet. For utvidelser utover dette 
må det søkes dispensasjon jfr. Verneforskriften § 5 punkt 3 som åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi 
tillatelse til merking og rydding av stier og løyper etter søknad. 
 
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at saken skal vurderes i henhold til prinsippene i lovens §§ 8-12 angående 
kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9), samlet belastning på økosystemet (§ 10), kostnader ved 
miljøforringelse (§ 11) og miljøforsvarlige driftsmetoder (§ 12).  
 
 
Vurdering  
Forvaltningsmyndigheten har lokal og faglig kunnskap om verneområdet, og dette sammen med tilgjengelig 
oversikt over registrerte artsforekomster og kartlagte naturtyper, gjør at vi ikke har funnet det nødvendig å 
innhente flere opplysninger (§ 8). Omsøkte tiltak er knyttet til eksisterende løypetrase og berører ikke registrerte 
kjerneområder eller isolerte artsfunn (artsdatabanken) som tilsier at det foreligger konflikt med verneverdiene (§ 
9). Søknader om tiltak knyttet til eksisterende stier og løypetraseer vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og 
forvaltningsmyndigheten anser derfor ikke at den samlede belastningen av denne type tiltak vil påvirke 
naturverdier og verneformål negativt (§ 10). Prinsippene i § 11 og 12 er vurdert, men ikke funnet relevante i 
denne saken.  
 
Skiløypene i verneområdet er definert som enkle skiløyper som kan kjøres opp med snøscooter med slodd eller 
sporkall. Løypetraseen der det søkes om felling av tre trær er kartfestet og registrert som eksisterende på 
vernetidspunktet i forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Tiltaket inngår i det løpende arbeidet 
Rollagsfjell Sti- og løypelag legger ned i form av tilrettelegging av stier og skiløyper i denne delen av 
verneområdet. Omsøkte tiltak ansees å være i tråd med de retningslinjer som er gitt i forvaltningsplan for 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, og søknaden anbefales innvilget.  
 
 
 



 
 
Vedlegg  

• Søknad om fjerning av trær i løypetrase, Rollagsfjell Sti- og løypelag 
 
 
Forslag til vedtak  
Søknad fra Rollagsfjell Sti- og løypelag om fjerning av trær langs eksisterende løypetrase mellom Søråe og 
Geiteskalltjønn (svart trase på kart) i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilges.  
 
Vilkår: 

• Tillatelsen omfatter felling av 3 trær for å 
lette framkommelighet og vedlikehold av 
traseen slik det ble konkludert med under 
befaring med SNO på stedet.  
 

• Tiltaket skal utføres så skånsomt som 
mulig og ta hensyn til eksisterende 
vegetasjon på stedet. 

 

• De felte trærne skal bli liggende i terrenget. 
 

• Tillatelsen forutsetter at det er innhentet 
tillatelse fra berørte grunneiere.  

 
 

 
Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 punkt 3 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 
 
 
 
Behandling 
Enstemmig som forslag til vedtak 
 
 
Vedtak 
Søknad fra Rollagsfjell Sti- og løypelag om fjerning av trær langs eksisterende løypetrase mellom Søråe og 
Geiteskalltjønn (svart trase på kart) i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilges.  
 
Vilkår: 

• Tillatelsen omfatter felling av 3 trær for å 
lette framkommelighet og vedlikehold av 
traseen slik det ble konkludert med under 
befaring med SNO på stedet.  
 

• Tiltaket skal utføres så skånsomt som 
mulig og ta hensyn til eksisterende 
vegetasjon på stedet. 

 

• De felte trærne skal bli liggende i terrenget. 
 

• Tillatelsen forutsetter at det er innhentet 
tillatelse fra berørte grunneiere.  

 
 

 
Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 punkt 3 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sak 7/2021 Søknad om skilting og merking av sti til Slettefjell, Grytelva Hytteforening  
 
Bakgrunn 
Grytelva hytteforening søker om tillatelse til å skilte 
og merke sti som går fra hyttefeltet innerst i 
Traaenvasslia til eksisterende merka stinett ved 
Grøset, Nord Gaulen og Slettefjell i Trillemarka-
Rollagsfjell naturreservat.   
 
Kartutsnitt viser stien som ønskes merket og hvor 
skiltene planlegges satt opp.  
 
Søknaden viser til at de vil innhente tillatelse fra 
berørte grunneiere dersom søknaden blir innvilget. 
 
Søker har hatt dialog med forvaltningen tidlig i 
prosessen og i forbindelse med tidligere omsøkte 
tilretteleggingstiltak, og viser til at de er kjent med 
merkestandarden som skal brukes og at de har god 
dialog med Asker Produkt som produserer skiltene. 

 
 
 
Lovgrunnlaget 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet ved kongelig resolusjon 05.12.2008. Formålet med vernet er å 
ivareta et stort og sammenhengende naturskogområde med naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i 
skog. Vernebestemmelsene angir i § 3 punkt 3 en rekke generelle tiltak som ikke kan iverksettes – herunder 
bygging av nye bruer eller klopper, oppsetting av skilt, merking av nye stier eller lignende.  
 
Verneforskriften åpner i § 5 punkt 3 for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til merking og rydding av nye 
stier etter søknad. Forvaltningsplanen utdyper i sine retningslinjer at merking og skilting skal skje etter en enhetlig 
standard fastsatt av forvaltningsmyndigheten.  
 
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at saken skal vurderes i henhold til prinsippene i lovens §§ 8-12 angående 
kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9), samlet belastning på økosystemet (§ 10), kostnader ved 
miljøforringelse (§ 11) og miljøforsvarlige driftsmetoder (§ 12). 
 
 
Vurdering 
Forvaltningsmyndigheten har god lokal og faglig kunnskap om verneområdet, og dette sammen med tilgjengelig 
oversikt over registrerte artsforekomster og kartlagte naturtyper, gjør at vi ikke har funnet det nødvendig å 
innhente flere opplysninger (§ 8). Stien som ønskes skiltet og merket er kartfestet og registrert som eksisterende 
på vernetidspunktet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for verneområdet, og tiltaket antas ikke å være av en 
slik karakter at det påvirker kjerneområder eller isolerte artsfunn (artsdatabanken) på en slik måte at det foreligger 
konflikt med verneverdiene (§ 9). Søknader om tilrettelegging vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og 
forvaltningsmyndigheten anser ikke at den samlede belastningen av denne type tiltak vil påvirke naturverdier og 
verneformål negativt (§ 10). Prinsippene i § 11 (Kostnadene av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og 12 
(Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) er vurdert, men ikke funnet relevante i denne sammenhengen. 
 
Omsøkte tiltak ansees å være i tråd med verneforskriften og de retningslinjer som er gitt i forvaltningsplan for 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. I vurderingen av søknaden er det lagt vekt på at tiltaket utføres som et 
supplement til eksisterende skilting og merking av stier i denne delen av verneområdet. All tilrettelegging krever 
grunneiers samtykke, og tillatelse til skilting og merking forutsetter at tiltakshaver/søker står som ansvarlig for 
tillatelse fra alle berørte grunneiere, skiltplan, innkjøp av skilt etter nasjonal standard samt vedlikehold/utskifting 
av oppsatte skilt og vedlikehold av sti i form av klopplegging dersom økt ferdsel som følge av tilretteleggingen 
fører til behov for denne type tiltak. Eventuelt behov for tilrettelegging i form av klopplegging skal behandles i 
egen søknad. Tiltaket inngår i prioriterte tilretteleggingstiltak som er en del av bestillingsdialogen mellom 
forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn (SNO).  
 
 
Vedlegg 
Søknad om tilrettelegging av sti til Slettefjell, Grytelva Hytteforening 
 



 
 
 
Forslag til vedtak  
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Grytelva Hytteforening om 
tilretteleggingstiltak i form av skilting og merking av eksisterende sti mellom hyttefeltet i Traaenvasslia og 
Slettefjell. Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 punkt 3 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 
 
Vilkår: 

• Tillatelsen omfatter oppføring av 6 skilt slik 
det framgår av søknad og kartskisse. Det 
skal skiltes begge veier. All skilting skal 
følge Merkehåndboka, og det skal benyttes 
trehvite skilt i naturreservatet. 
 

• Tillatelsen forutsetter at det er innhentet 
tillatelse fra berørte grunneiere.  
 

• Tillatelsen omfatter ikke skilting på eller til 
områder utenfor eksisterende, kartfestede 
traseer, eller på en slik måte at det kan 
føre til øket ferdsel på eiendommer der 
grunneier ikke har gitt samtykke.  

 

• Tiltakshaver er ansvarlig for utarbeidelse 
av skiltplan, innkjøp av skilt, samt det 
praktiske arbeidet med oppsetting av skilt, 
rydding, merking og vedlikehold.  

 
 
Forvaltningsmyndighet/SNO dekker faktiske utgifter til innkjøp av skilt/staur og maling gjennom bestillingsdialogen 
og/eller tiltaksmidler.  
 
Behandling 
Enstemmig som forslag til vedtak   
 
Vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Grytelva Hytteforening om 
tilretteleggingstiltak i form av skilting og merking av eksisterende sti mellom hyttefeltet i Traaenvasslia og 
Slettefjell. Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 punkt 3 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreser  
 
Vilkår: 

• Tillatelsen omfatter oppføring av 6 skilt slik 
det framgår av søknad og kartskisse. Det 
skal skiltes begge veier. All skilting skal 
følge Merkehåndboka, og det skal benyttes 
trehvite skilt i naturreservatet. 
 

• Tillatelsen forutsetter at det er innhentet 
tillatelse fra berørte grunneiere.  
 

• Tillatelsen omfatter ikke skilting på eller til 
områder utenfor eksisterende, kartfestede 
traseer, eller på en slik måte at det kan 
føre til øket ferdsel på eiendommer der 
grunneier ikke har gitt samtykke.  

 

• Tiltakshaver er ansvarlig for utarbeidelse 
av skiltplan, innkjøp av skilt, samt det 
praktiske arbeidet med oppsetting av skilt, 
rydding, merking og vedlikehold.  

 

 
 

 
 

 
Forvaltningsmyndighet/SNO dekker faktiske utgifter til innkjøp av skilt/staur og maling gjennom bestillingsdialogen 
og/eller tiltaksmidler. 



 
 
Sak 8/2021 Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2020 
 
Bakgrunn  
Årsmelding for 2020 legges fram for godkjenning.  
 
Årsmeldingen viser kort hvordan organiseringen og forvaltningen av Trillemarka-Rollagsfjell er lagt opp, med 

oversikt over tiltak og aktiviteter som er gjennomført i 2020.  

 

Vurdering  

Forslag til årsmelding vurderes i møtet.  

 

Vedlegg  

Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2020  

 

Forslag til vedtak 

Forvaltningsstyret vedtar Årsmelding for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2020. 

 
 
Behandling 
Enstemmig som forslag til vedtak 
 
 
Vedtak 
Forvaltningsstyret vedtar Årsmelding for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2020. 

 
 
 
 


