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Drammen kommune - Skjeldrum gård – Fylkesmannen stadfester 
kommunens pålegg om fjerning av stengsler ved privat gårdsvei

Drammen kommune påla 6. juni 2013 Per-Terje og Hilde Guriby å fjerne stengsler som 
hindrer allmenn ferdsel på gårdsvei. Pålegget ble påklaget av Per-Terje og Hilde 
Guriby. Fylkesmannen stadfester kommunens pålegg i saken.

Bakgrunn

Saken startet med en henvendelse 13. april 2012 fra Per-Terje og Hilde Guriby som ønsket å 
avklare muligheten for å sette opp skilt med «Gårdstun – ferdsel forbudt» i tilknytning til 
Skjeldrum gård. Drammen kommune besvarte brevet 8. juni 2012 der kommunen uttalte at 
veien langs låven ikke anses som en del av gårdstunet, og at ønsket skilt ikke kan tillates. 

Drammen kommune mottok senere flere henvendelser fra beboere i området om at gårdsveien 
er stengt for allmenn ferdsel for både gående og ridende. Stengslene er bl.a. paller med ved 
plassert i veien, låst grind m.m. Kommunen har senere gjennomført befaringer som viser at 
det er satt opp stengsler for å hindre allmennhetens ferdsel i området. 

Kommunen påla 6. juni 2013 Per-Terje og Hilde Guriby å fjerne stengslene som hindrer 
allmenn ferdsel. Vedtaket lyder slik:

«Med bakgrunn i Prop.88 L (2010-2011) Endringer i friluftsloven og straffeloven og 
med hjemmel i Lov av 28. juni 1957 nr. 16, lov om endringer i friluftsloven og 
straffeloven datert 16.09.2011 med ikraftsetting av loven 01.01.2012 bes det om 
umiddelbar fjerning av oppsatte stengsler på gårdsvei (tidligere anleggsvei) over 
deres landbrukseiendom (63/1) som er til hinder for allmenn ferdsel slik det er definer 
i endringslovens § 3a pkt b. Tiltaket er i strid med endringslovens § 13 og kan kreves
fjernet etter § 40.

Frist for fjerning settes til 21.06.2013»
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Vedtaket er påklaget av Per-Terje og Hilde Guriby i brev 22. juni 2013. Klagen er 
hovedsakelig begrunnet med at:

 Plassen ved siden av låven er gårdstun/gårdsplass/hustomt
 Det er inn/utlasting fra låven her og traktorer/redskap brukes her
 Det stilles spørsmål om sikkerheten for de som ferdes på veien
 Det er en stor ulempe med mye ferdsel på veien, og denne begrenser aktivitetene 

på gården

Kommunen tok ikke klagen til følge, og saken ble oversendt Fylkesmannen ved kommunens 
brev 23. mai 2014. 

Fylkesmannens vurdering

Det tilligger Fylkesmannen etter friluftsloven § 24 å avgjøre klager over kommunens vedtak 
etter friluftsloven § 40.

Kommunen har kommentert klagernes anførsler slik:

«Drammen kommune har vurdert saken opp mot de føringer som er lagt inn i 
endringene i Friluftslovverket og veid grunneiers ulemper mot allmennhetens 
uhindrede ferdsel via gårdsveien til Skjeldrumgårdene m.fl til marka. Denne type 
endringer harmonerer til stor grad med de føringer som ligger i Bystrategien om økt 
aktivitet og bruk av marka rundt byen som friluftslivs- og rekreasjonsarena. Via 
kloakktraseen med anlagt turvei er Konnerud bydel med 10.000 innbyggere forbundet 
til gårdsveien inntil Øvre Skjeldrum. Kommunen har i hele prosessen søkt å bidra 
aktivt for å finne gode løsninger for alle basert på gjeldene lovverk.

Kommunen og Fylkeskommunen har vurdert saken og funnet at driftsveien bak låven 
og inn til marka ikke er å betrakte som del av gårdstunet. Forbindelsesveien gjennom 
kulturlandskapet over andre grunneiendommer og til marka gikk tidligere under 
låvebrua og gjennom tunet på Øvre Skjeldrum. I 1979 ble veien lagt om bak låven og 
etablert som anleggsvei av Drammen kommune i forbindelse med framføring av vann 
og kloakkledning til Konnerud Bydel. Siden anleggsveien ble etablert har den blitt 
benyttet til utkjøring av tømmer fra etablert tømmerlegg for tilstøtende 
skogeiendommer med veirett. Det har fram til i dag ikke fremkommet klage på den 
allmenne ferdsel.

All den tid dette er en gårds- og skogsveistrekning som fører til marka og er avtegnet 
på eksisterende kartverk kan det i tillegg stilles spørsmål om denne ut fra allmenne 
sikkerhetshensyn kan stenges permanent, som eks ved utrykning til skogbrann, brudd 
på vannledning/kloakkledningsnett til Konnerud bydel o.1. Rundt omkring i landet er 
gårdsveier som hovedregel lagt gjennom tun eller bak låvebygg som i dette tilfellet, 
uten av dette synes å påvirke de daglige gjøremål i vesentlig grad.

Inn og uttransport fra låvebygget kan gjøres fra begge sider av bygget og er 
periodiske hendelser. Når det gjelder dagens drift er det oppgitt at eiere ikke selv 
driver landbrukseiendommen. Driften skjer ved bortleie til nabobruk med bl.a 
grasproduksjon. Tidligere har eiere drevet omfattende drift med blant annet epler og 
plommer - hvor produksjonen nå er sterkt redusert. Fra perioden med omfattende 
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egen drift er det ikke fremkommet klager på den allmenne ferdsel selv om aktiviteten i 
forbindelse med onne og innhøstingsarbeid har vært stor. Paller med ved til eget 
forbruk/salg og rundballer av gras som er anført i klagen er det godt om plass til 
utenom eksisterende driftsveitrasee/anleggsvei. I perioder med mye driftsrelatert 
aktivitet kan grunneiere aktivt informere allmennheten om å vise hensyn.

Den allmenne ferdsel i innmark mot utmark skjer på eget ansvar—mao er det den som 
ferdes om skal vise aktsomhet for mulige hendelser. Grunneier kan ut fra erfaringer 
sette opp skilt om snøskredfare fra tak. Likeledes kan allmennheten opplyses om 
rettigheter og plikter knyttet til allmenn ferdsel – noe Fylkeskommunen og kommunen 
tidligere har foreslått. Dette for å dempe mulige konflikter med mennesker som ikke 
bruker veistrekningen som en transportetappe til marka.

I henhold til kopi av notat til kommuneplanutvalget/formannskapet 06.09.2006 sendte 
eier inn forslag om utbygging av 5 boligtomter med adkomst i forlengelse av 
Skjeldrumsveien - den samme veistrekning som nå forsøkes stengt for allmenn ferdsel. 
Argumenter som er benyttet om farer knyttet til takras, farlig sykling, at folk stjeler 
frukt og bær m.m. synes ikke å harmonere med innsendte forslag.

Nabokretsens og andre brukeres protester knyttet til stengningen av "kloakkveien" for 
allmenn fri ferdsel via Skjeldrumveien basert på generasjoner bruk, bar vært tydelige. 
Forventningene til at endringene i Friluftsloven vedr. den allmenne adgang til bruk av 
veien som skolevei, og til friluftsliv og rekreasjon i tilliggende markaområder har vært 
store. Bortjaging av skolebarn og andre som har benyttet gårdsveien/anleggsveien 
som trygg skolevei/turvei har skapt sterke reaksjoner. Jarlsbergveien er anlagt uten 
fortau og utgjør en risikofaktor for gående/barn og unge som gjennom stengningen 
blir tvunget til å gå langs den trafikerte veien»

Når det gjelder kommunens vurdering av at stengslene er satt opp i strid med friluftsloven 
§ 3a, deler Fylkesmannen denne oppfatningen. Vi viser til at Kloakktrasèen benyttes av 
beboere i området til bl.a. å komme seg på tur ut i marka. Via Kloakktrasèen med anlagt 
turvei er Konnerud bydel med 10 000 innbyggere forbundet til gårdsveien inntil Øvre 
Skjeldrum. Stengslene har forårsaket et stort antall henvendelser til både kommunen og 
Fylkesmannen. 

Fylkesmannen har gjennomgått vedlagte kart, bilder samt flyfoto fra området. Etter 
Fylkesmannens vurdering skjer ikke ferdselen «gjennom gårdsplass eller over hustomt», og vi 
er således enig med kommunen og Buskerud fylkeskommune, jf. deres uttalelse i saken 6. 
juni 2012. Vi kan heller ikke se at ferdsel til fots, med hest, sykkel eller lignende vil være til 
utilbørlig fortrengsel eller ulempe for klagerne.

Når det gjelder klagernes anførsler, viser vi til kommunens vurderinger slik disse er gjengitt 
ovenfor. Fylkesmannen tiltrer vurderingene, og har ingen ytterligere merknader til disse.
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Vedtak

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester kommunens pålegg av 6. juni 2013. 

Med hilsen

Anders J. Horgen
fung. avdelingsdirektør

Fredrik Harvik Thoresen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Dokumentet blir bare 
sendt elektronisk.
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