
From:                                 "Bjella, Olav" <obj@viken.skog.no>
Sent:                                  Sun, 11 Dec 2022 17:33:14 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Cc:                                      "ljrustad@online.no" <ljrustad@online.no>
Subject:                             Sak 22/01254 Høringsinnspill til forslag til kommuneplanens arealdel Nordre 
Follo
Categories:                       Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne 
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Hei,
 
I forslag til planbestemmelser er det i § 2.1 Plankrav tatt inn følgende bestemmelse: "Før det kan gis 
tillatelse til nyetablering og oppgradering av landbruksveier i Marka med terrenginngrep på mer enn 5 
dekar, skal det vurderes om det må utarbeides reguleringsplan, jf. pbl. § 12-1 tredje ledd første 
punktum."
 
På vegne av Viken Skog SA og Follo Skogeierlag ber vi om at denne bestemmelsen strykes. Begrunnelsen 
for dette er som følger: 
 
1. Vi mener at kommunen ikke har hjemmel til å innføre en slik bestemmelse, da dette er regulert i annet 
lovverk, i dette tilfellet skogbruksloven. For marka er dette i tillegg regulert gjennom "forskrift om 
skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar" § 8. hvor det henvises til at man skal 
følge forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, i  denne forskriftens § 2-2  er 
grensegangen mot plan og bygningsloven dratt opp ved at " nybygging av landbruksveier med en lengde 
på over 5 kilometer skal vurderes konsekvensutredet før vedtak fattes" dette jf. forskrift om 
konsekvensutredning med hjemmel i pbl.
 
2. Når grensen er satt på 5 kilometer må det være helt klart fra lovgiver at det ikke har vært vurderts om 
nødvendig å innføre et slikt krav på mindre anlegg. Ethvert tiltak om bygging landbruksveier er uansett 
søknadspliktig i henhold til forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-28-550. Denne angir omfattende krav til planene, 
høringsprosessen mv. Det er kun helt enkle tiltak (mindre enn 150m eller 450m2) som er unntatt denne 
søknadsplikten.
 
3. For skogbruket som næring er det viktig at ikke prinsippene i grensedragningen mot 
sektorlovgivningen redegjort for ovenfor ikke blir vannet ut. Dette vil begrense den næringsmessige 
utøvelsen unødig i form av økt byråkrati og kostnader. Krav om reguleringsplan vil i praksis medføre at 
tiltakshaver (grunneier) må leie inn egen plankompetanse og en godkjenningsprosess som kommer i 
tillegg til den som er hjemlet i skogbruksloven.
 
Vi ber derfor kommunen nøye vurdere dette forslaget på nytt 
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2. Når grensen er satt på 5 kilometer må det være helt klart fra lovgiver at det ikke har vært vurderts om
nødvendig å innføre et slikt krav på mindre anlegg. Ethvert tiltak om bygging landbruksveier er uansett
søknadspliktig i henhold ti l forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-28-550. Denne angir omfattende krav ti l planene,
høringsprosessen mv. Det er kun helt enkle tiltak (mindre enn 150m eller 450m2) som er unntatt denne
søknadsplikten.

3. For skogbruket som næring er det viktig at ikke prinsippene i grensedragningen mot
sektorlovgivningen redegjort for ovenfor ikke blir vannet ut. Dette vil begrense den næringsmessige
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Med vennlig hilsen 
          for 
Viken Skog SA og Follo Skogeierlag

 
Olav Bjella 
ORGANISASJONSSJEF 
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