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 Notat 
 

Kultur, idrett og friluftsliv Vår dato Vår referanse 
Saksbehandler 13.09.2022 21/19294-18 
Sissel Katrine Gransæther   
   

 
Til ordfører 
 

Fra kommunedirektør 
 

Orientering om tilskudd fra Miljødirektoratet for juridisk 
bistand til kyststi. 
Bakgrunn  
Kommunestyret vedtok 16.juni 2021 punkt 8 i sak 82 /21: Kommunedirektøren bes igangsette arbeidet med å 
få ferdig en gjennomgående kyststi fra Ås kommune til Oslos grense. I forbindelse med dette arbeidet vil 
kommunen undersøke alle forhold langs kyststien og følge det opp overfor grunneiere i Nordre Follo 
kommune. 
 
Fra 1. april åpnet Miljødirektoratet en ny ordning hvor kommuner kan søke om tilskudd for å bedre tilgangen 
til strandsonen langs Oslofjorden. Kommuner langs Oslofjorden kan søke om tilskudd til juridiske avklaringer i 
arbeidet med å sikre allmennheten tilgang til strandsonen. Det er en del av oppfølgingen av "Helhetlig 
tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv", og omfatter Oslo kommune, kommuner i Viken 
og i Vestfold og Telemark med grense til Oslofjorden. I 2022 er det bevilget 3 millioner kroner til 
tilskuddsordningen. 
 
Det gis tilskudd til juridisk arbeid for å klargjøre grensen mellom innmark og utmark og juridisk arbeid i 
forbindelse med fjerning av ulovlige stengsler og hindringer som reduserer eller hindrer allmennhetens tilgang 
til sjøen og strandsonen. Problemstillingene kan være knyttet til ulike lover og regelverk. Den juridiske 
avklaringen må kunne gjennomføres inneværende budsjettår. Det kan ikke gis tilskudd til juridisk bistand 
under domstolsbehandling.  
Nordre Follo kommune har søkt støtte fra denne tilskuddsordningen for juridisk bistand til:  

• Arbeidet med kyststien for å sikre allmennhetens tilgang til å gå langs sjøen og i strandsonen.  
• Vurdering av innmark/utmark  
• Konkrete vurderinger av enkelte områder og utfordringer som er kartlagt langs stitraséen.  
• Fjerning av stengsler og hindringer, hvem som skal gjøre dette, og hvor mye av stengslene som kan 

                 fjernes.  
• Skillet mellom brygger og plattinger. Hva kan stien krysse?  
• Vurdering av fremgangsmåter ovenfor private grunneiere. 

 
Søknaden var bred og av et stort omfang, så planen har vært å spesifisere oppdraget mer etter tilsagn i dialog 
med aktør som fikk oppdraget med å følge opp kommunen.  
 
Fakta 
Nordre Follo kommune har blitt tildelt et tilskudd på kr. 400.000.  
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Orientering om tilskudd fra Miljødirektoratet for juridisk
bistand til kyststi.
Bakgrunn
Kommunestyret vedtok 16.juni 2021 punkt 8 i sak 82 /21: Kommunedirektøren bes igangsette arbeidet med å
få ferdig en gjennomgående kyststi fra Ås kommune ti l Oslos grense. I forbindelse med dette arbeidet vil
kommunen undersøke alle forhold langs kyststien og følge det opp overfor grunneiere i Nordre Follo
kommune.

Fra l. april åpnet Miljødirektoratet en ny ordning hvor kommuner kan søke om tilskudd for å bedre tilgangen
ti l strandsonen langs Oslofjorden. Kommuner langs Oslofjorden kan søke om tilskudd ti l juridiske avklaringer i
arbeidet med å sikre allmennheten tilgang ti l strandsonen. Det er en del av oppfølgingen av "Helhetlig
tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv", og omfatter Oslo kommune, kommuner i Viken
og i Vestfold og Telemark med grense ti l Oslofjorden. I 2022 er det bevilget 3 millioner kroner ti l
tilskuddsordningen.

Det gis tilskudd ti l juridisk arbeid for å klargjøre grensen mellom innmark og utmark og juridisk arbeid i
forbindelse med fjerning av ulovlige stengsler og hindringer som reduserer eller hindrer allmennhetens tilgang
ti l sjøen og strandsonen. Problemstillingene kan være knyttet t i l ulike lover og regelverk. Den juridiske
avklaringen må kunne gjennomføres inneværende budsjettår. Det kan ikke gis tilskudd ti l juridisk bistand
under domstolsbehandling.
Nordre Follo kommune har søkt støtte fra denne tilskuddsordningen for juridisk bistand til:

• Arbeidet med kyststien for å sikre allmennhetens tilgang ti l å gå langs sjøen og i strandsonen.
• Vurdering av innmark/utmark
• Konkrete vurderinger av enkelte områder og utfordringer som er kartlagt langs stitraseen.
• Fjerning av stengsler og hindringer, hvem som skal gjøre dette, og hvor mye av stengslene som kan

fjernes.
•Ski l letmel lom brygger og plattinger. Hva kan stien krysse?
• Vurdering av fremgangsmåter ovenfor private grunneiere.

Søknaden var bred og av et stort omfang, så planen har vært å spesifisere oppdraget mer etter tilsagn i dialog
med aktør som fikk oppdraget med å følge opp kommunen.

Fakta
Nordre Follo kommune har blitt tildelt et tilskudd på kr. 400.000.
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Begrunnelsen for vedtaket fra Miljødepartementet 
Problemstillingene kommunen søker avklart gjelder tilgangen til strandsonen og et ønske om å bedre vilkårene 
for friluftsliv langs Oslofjorden. Tilskuddet skal bidra til å klargjøre grensen mellom innmark og utmark og 
lovligheten av flere stengsler langs en planlagt kyststi. Miljødirektoratet har gitt tilsagn om tilskudd på inntil 
400 000 kr. Tilskuddet går til å dekke det kommunen betaler for juridisk bistand fra Holth & Winge AS (ekskl. 
mva.).  
 
Det stilles følgende krav til rapportering. Sluttrapport med juridisk utredning og betalt faktura for juridisk 
arbeid med fakturagrunnlag innen 15.11.2022 Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Tilsagnet er 
gyldig til 15.12.2022. Tilsagnet faller bort dersom rapporteringskravene ikke overholdes. 
 
 
Videre framdrift 
Etter møte med Holth & Winge vurderes det alternative trasevalg ut ifra gjennomførbarhet, vurdering av 
innmark og utmark, inngrep i naturen / strandsonen og eksisterende stier. Gjennom samarbeidet vil vi ovenfor 
Holth & Winge konkretisere oppdraget enda tydeligere slik at tilskuddsmidlene blir utnyttet best mulig.  
 
Det er allerede flere strekninger langs kystlinjen fra Ås til Oslo som på en naturlig måte er opparbeidet og lett 
tilgjengelig. For prosjektet betyr det at det kan være gunstig å dele strekningen opp i soner. Dette kan forenkle 
arbeidet noe og gi tydelige føringer på hvor utfordringer for avklaringer til trasevalg er størst. 
 
Dato for befaring er satt til 23.sept og varsling om befaring er den 14.sept sendt ut til Svartskog velforening, 
Bålerud velforening og grunneierforeningen med mål om at varselet sikres mottatt av grunneierne. 
 
Ny orientering vil komme etter at sluttrapport fra Holth & Winge er sendt inn. 
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