
 

   

 
  post@bnfr.no 
  www.bnfr.no 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Rigmor Arnkværn, leder arnkver@online.no  Org.nr. 00993631159 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

fmoapostmottak@fylkesmannen.no 

 

Juridisk avdeling 

v/Birgitte Bue Mathisen fmoabma@fylkesmannen.no 

 

Kopi 

Miljøvernavdelingen 

Are Heden fmoaahe@fylkesmannen.no 

Marit Lillesveen fmoamli@fylkesmannen.no 

 

 

DERES REF.: DERES DATO: VÅR REF.: VÅR DATO: 

2014/6292-4 FM-J 02.06.2014  13.03.2014 

  

 

Som klager i saken Grønlandsveien - gnr. 81 bnr. 6 – Markaloven,  
forlanger Bærum Natur- og Friluftsråd utsatt iverksettelse med oppsettende 
virkning etter forvaltningslovens § 42 
 
Vi viser til Fylkesmannens brev av 2. juni til Bærum kommune som varsler en 

klagebehandlingstid på 3 måneder. 

 

Vi viser også til kopi til Fylkesmannen, Miljøvernavdelingen, av brev til Bærum 

kommune16.3.2014 med informasjon om saken med bygging av hytte/redskapsbod og vei. 

(«Grønlandsveien vei og varmestue») 

 

 

Vi er gjort kjent med at skogsjefen i Bærum kommune, Terje Johannessen, som er privat 

tiltakshaver i denne saken, ikke har ventet på Fylkesmannens avgjørelse, men iverksatt sine planer 

for bygging. Han har hugget mye skog og lagt vei opp til den åsen der han vil bygge en ny hytte. 

Området består for øvrig av svært steinet mark med hovedsakelig løvtrær – som nå altså er fjernet. 

 

Flere som har sett på området, betviler at dette kan kalles for egnet skogbruksområde og slett ikke 

egnet for juletreproduksjon.  Uansett er det lenge til trær er klare til hogst slik at vei og hytte av 

den grunn ikke kan være en hastesak.  I tillegg ligger området inntil Grønlandsveien og evt. behov 

for redskapsbod kunne vært langt ved denne grusveien.  I stedet er hytta/redskapsboden planlagt 

på områdets beste utsiktspunkt, og vei anlagt inn til denne. Tiltakshaver har også gravet ut tomta, 

det vil si fjellknausen er rensket ned på bare berget – mulig det er klart for å sprenge? 

 

Ut fra dette stiller vi spørsmål om den anlagte veien kan kalles landbruksvei og dermed gå fri fra 

av å søke om byggetillatelse.  Uansett ber vi altså om utsatt iverksettelse med oppsettende 

virkning – og håper med det å få stoppet ytterligere ødeleggelse av området. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bærum Natur og Friluftsråd 

Rigmor Arnkværn (sign.) 

      Vedlagt følger bilder fra området. 
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