Hurum kommune

Godkjent av leder/ dato:

Kultur, plan og bygg

___________28.7. 2009

Rutiner for systematisk tilsyn med sjikanøse stengsler
i strandsonen og langs vassdrag for Hurum kommune.
Hjemmel:
Lov om friluftsliv § 22.
De enkelte organer etter § 21 skal utføre de oppgaver som er direkte tillagt dem
etter loven, og har ellers et generelt ansvar for å fremme allmennhetens
friluftsinteresser.
Kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen skal arbeide for å fremme
friluftsformål innen sitt område.
Innledning:
Kommunen skal ha en statusbeskrivelse av forholdene i egen strandsone og langs
vassdrag og ha kjennskap til forholdene innenfor nevnte områder for å kunne utføre
lovpålagte oppgaver.
Det er derfor nødvendig at kommunen skaffer seg kunnskap og oversikt over sjikanøse
stengsler i strandsonen og langs vassdrag.
Loven forutsetter en systematisk gjennomgang/kartlegging på hele eller deler av
kommunens kystlinje og langs vassdrag.
Systematisk tilsyn:
Byggesaksavdelingen skal minst 1 gang hvert år foreta systematisk kartlegging av
eventuelle stengsler i strandsonen og langs vassdrag. På grunn av Hurum kommunes
meget omfattende strandsone, skjærgård og vassdrag, vil det bli valgt ut områder for
kartleggingen. Over en periode på 5 år skal området strandsonen og langs vassdrag være
gjennomgått.
Intern rapportering:
Hurum kommunes ansatte innen Kultur, plan og bygg, Hurum Drift og
Skjærgårdstjenesten skal være oppmerksom på kommunens plikter til å føre tilsyn etter
friluftsloven. Forhold og stengsler som observeres og som kan være i strid med loven
skal rapporteres til Byggesaksavdelingen.
Innmeldte forhold skal registreres og Byggesaksavdelingen skal innen 3 uker ha foretatt
en første vurdering av saken, eventuelt med befaring. Ved tilfeller som rammes av
friluftsloven som sjikanøst stengsel ( § 13 ) tas dette opp direkte ved befaring med eier
eller bruker. I de tilfeller saken løses ved befaring uten ytterligere skriftlig
dokumentasjon registreres dette av kommunen for senere dokumentasjon.
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Telefon: 32797100
Telefaks: 32797101
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I de tilfeller hvor saken ikke løses «enkelt», og saken rammes av friluftslovens § 13,
følges saken opp etter lovens § 40. I denne sammenheng vises til DN `s håndbok nr. 14 –
2000 om fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen.
Byggesaksavdelingen skal vurdere om den aktuelle sak skal følges opp gjennom
friluftsloven eller gjennom plan og bygningsloven.
Andre rapporteringer:
Ved innmeldte forhold fra allmennheten eller andre myndigheter, både muntlige og
skriftlige, skal disse følges opp med samme prosedyre som nevnt over følges.
Registrering av stengsler og informasjon:
Byggesaksavdelingen har utarbeidet et registreringsskjema hvor alle innrapporterte
hendelser skal føres. De som gjør observasjonen skal så vidt mulig oppgi følgende
informasjon :
•
•
•
•
•

Tidspunkt
Sted – adresse
Type stengsler – tiltak
Bilde
Navn og adresse på mulig eier eller bruker

Alle registrerte og journalførte hendelser arkiveres på den enkelte eiendom i Hurum
kommunes bygningarkiv. I tillegg til dette opprettes en felles arkivmappe med kopier for
å samle alle henvendelser på en oversiktlig måte.
Hurum kommunes hjemmeside nyttes til informasjon om regelverk, bruk etc.
Systematisk kartleggings rate:
Delstrekninger som skal kartlegges.
År

Strekning

2009

Solbergstøa til Sætre

2010

Rørvik til Knivsvik

2011

Knivsvik til Holmsbu

2012

Holmsbu til Rødtangen

2013
Rødtangen til Solbergstøa
Etter dette gjentas «runden». Det er lite bebyggelse langs vassdragene i kommunen og
vassdragene som tilstøter delstrekningene tas derfor samtidig som delstrekningene.
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