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Allemannsretten og idrettsanlegg
– Hva er lov og hvem bestemmer?
v/ Marianne Reusch

www.allemannsretten.no

Friluftsloven § 2.
I utmark kan enhver
ferdes til fots hele året,
når det skjer
hensynsfullt og med
tilbørlig varsomhet.
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Høyesterett 2014: Alpinbakker = utmark

Foto: Arnt Flatmo
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Plan- og bygningsloven § 1-6. Tiltak
Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring,
herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak
knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt
terrenginngrep (…) Som tiltak regnes også annen virksomhet
og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål,
planbestemmelser og hensynssoner.

HENSYNSREGELEN:
Friluftsloven § 11.
Enhver som ferdes eller oppholder seg på
annen manns grunn (…), skal opptre
hensynsfullt og varsomt for ikke å volde
skade eller ulempe for eier, bruker eller
andre, eller påføre miljøet skade.

Friluftsloven § 15. (Regulering av ferdsel på visse
friluftsområde)
Til regulering av ferdselen på område hvor utfarten er stor, kan
kommunen med samtykke av eieren eller brukeren fastsette
atferdsregler som enhver som ferdes på området plikter å følge.
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Forskrift 11. desember 2012 nr. 1540 om atferdsregler for
lysløypa på Dømmesmoen og Rosholtveien, Grimstad
kommune, Aust-Agder.
§ 1.Formål
Atferdsreglene skal bedre grunnlaget for en
god forvaltning av friluftslivsområdene, og
fremme mulighetene for naturvennlig
sports- og friluftsliv til glede for alle. Det tas
sikte på å forebygge skader på naturen og
ulemper for brukerne, opprettholde ro og
orden og fremme gode forhold slik at alle
kan føle seg velkomne i områdene.

§ 7.Vinterferdsel
I lysløypa er det forbudt å gå (annet enn på ski) i skispor, både i klassisk og fristiltrasé.

4

10.03.2016

Plan- og bygningsloven § 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan
I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og
hensynssoner om følgende forhold:
(…)
2.vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former
for bruk, herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre formålet med planen, avveie
interesser og ivareta ulike hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet,

newsinenglish.no/Nina Berglund
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Hensynssoner

Gratisprinsippet

Friluftsloven § 14. (Avgift for adgang til friluftsområde)

Nytt idrettsanlegg

Ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at eier eller bruker
etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til
badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde, men
avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på
området til fordel for friluftsfolket. Det kan settes vilkår for slikt løyve.

Hindrer tidligere bruk
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Flerbruk?

Interesseavveiing i forkant hindrer
konflikter i ettertid.

Regler om bruk av idrettsanlegg:
Friluftsloven
Hensynsregelen
Ferdselsregulering i lokal forskrift
Plan- og bygningsloven
Arealplan
Planbestemmelser
Hensynssoner
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