
TILRETTELEGGING – NÅR MÅ DU SØKE OM

TILLATELSE?



REKOGNOSERING

Hvor stort inngrep kreves?



Hvem er grunneier?

Sjekk norgeskart.no



Verneforskrifter, plan- og 
bygningsloven, jordloven, 
skogbruksloven, 
motorferdselloven, 
naturmangfoldloven, 
vannressursloven, LNF-
område… 

Først og fremst bør du uansett 
sjekke naturbase.no:

- Verneområder?

- Naturverdier?

- Kulturminner?



Dispensasjonssøknad kreves i LNF-områder

I kommuneplanens LNF-områder* er 
kun bygninger og anlegg knyttet til 
stedbunden næring tillatt. 

Loven åpner for dispensasjon fra 
kommuneplanen dersom det 
foreligger særlige grunner. 
Utbedringstiltak i skiløypene utløser 
altså søknadsplikt.

*LNF-område: landbruks-, natur- og 
friluftsområder i kommuneplanen 



Hvordan praktiseres søknadskravet?

Søknad for alle inngrep i LNF-områder er tungvint. 

Hvordan løses dette i praktikken? Ingen nasjonale myndigheters 

veiledere for tilrettelegging av stier og løyper tar opp denne 

problematikken. 

Det ser ut som at både kommuner, løypelag og turistforeninger har en 

pragmatisk holdning til dette. Motorferdsel i forbindelse med utbedring 

kan imidlertid være et problem (dette utløser uansett søknad).

Snakk med grunneierne!



Større inngrep

Ved vesentlige terrenginngrep i LNF-områder må man søke 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt sende inn 
byggemelding. 

Reguleringsplan:

- Anlegging av ny trasé og omlegging av eksisterende trasé når 
dette skjer ved store inngrep som omfattende planering, betydelig 
masseforflytting og lignende 

- Traséer som reelt sett fremstår som en vei i størrelse, tiltak og 
virkning; for eksempel konkurranseløyper og lysløyper



Noen flere utfordringer…

• Plan- og bygningsloven definerer ikke klart hva som er et vesentlig 
terrenginngrep (dvs. hva som utløser søknadsplikt)

• Markaloven (Oslomarka): Utydelige retningslinjer. Et eksempel: «…Videre vil 
betydelige oppgraderinger av eksisterende traséer, slik at de fremstår som 
noe vesentlig annet enn tidligere, også regnes som anlegging…» 

• Når blir en klopp en bro, dvs. når vil konstruksjonen utløse krav om søknad?

Skjønnsmessige vurderinger er alltid vanskelige. Husk at tiltakshavers egen 
vurdering også er viktig! 



Noen eksempler fra Oslomarka på hva som utløser søknadsplikt

Markaloven: Lov om naturområder i 

Oslo og nærliggende kommuner

Markagrensen er vedtatt i 

markaloven, og definerer hvilke 

områder som er omfattet av loven.

NB: Verneområder har også egne 

forskrifter!



Hva utløser søknadsplikt i Oslomarka?

Søknadsplikten ved anlegging av stier og løyper av en viss 

størrelse utløses selv om dette gjøres uten bygge- og 

anleggstiltak. 

For at noe skal bedømmes som slik anlegging av sti eller løype, 

må det foreligge en serie planlagte fysiske tiltak for å anlegge en 

ny trasé av noe omfang.



En slik klopp som denne er ikke 

søknadspliktig i Marka

KLOPPER



SØKNADSPLIKTIG?



Kortere strekning, eller punktvis planering av 
eksisterende løype: Ikke søknadspliktig i Marka 

Her er strekning og omfang avgjørende.

Hva er «Vesentlige terrenginngrep»?

Ikke klart definert i loven. Byggesaksforskriften: Mer enn 3,0 m avvik fra 

opprinnelig terrengnivå (gjelder i spredtbygd strøk) må byggemeldes.



Omlegging av skiløype 

PBEs vurdering: Krever søknad og tillatelse etter markaloven § 14 

Anses ikke som et tiltak etter pbl § 1-6. Faller inn under retningslinjens kategori 2B 

Kommentar PBE: omlegging av løype i kombinasjon med fjerning av trær/stubber, samt planering medfører at tiltaket faller inn under 
kategori 2B. 

Kommentar BYM: Foreslår denne type omlegginger inntil 300m til å høre under kategori 1 – unntatt søknadsplikt slik det er beskrevet i 
retningslinjene. Anser fjerning av trær/stubber og enkel planering å være enkle tiltak for å legge om løypa og ikke en serie planlagte 
tiltak jmf . retningslinjene kategori 2B. 

Omlegging av 

skiløype: Ny trase 

der det er fjernet 

stubber og planert 

lett med 

gravemaskin 

Samme løype fire 

år etter planering 



TILRETTELEGGING – NÅR MÅ DU SØKE OM

TILLATELSE?


