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KLAGE OVER RINGERIKE KOMMUNES VEDTAK 07.06.2021 

GYRIHAUGEN OG FRAVÆR AV REGULERINGSPLAN 
Oslo og Omland Friluftsråd mottok fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 

vedtaket gjort i Ringerike Kommune 07.06. 2021 angående veiprosjektet på Gyrihaugen.  

Slik også vi ser det, har markaloven et ufravikelig krav til utarbeidelse av reguleringsplan, 

§15, 2.ledd, 2. punktum. Kommunen har likevel, i e-post til NOA 26.08 2021, informert om 

at detaljregulering ikke vil bli gjennomført.  

Vi viser også til Statsforvalterens klare anbefaling om å utarbeide detaljregulering for 

veien. Dette er et svært viktig natur- og friluftsområde som berører mange brukere. Vi er 

derfor overrasket over at Ringerike kommune ikke etterkommer Statsforvalterens klare 

anbefaling. Vår vurdering er også at anbefalingene fra Statsforvalteren når det gjelder å 

finne de mest skånsomme løsninger blant de ulike alternativene, i begrenset grad er fulgt 

opp. 

I en sak som vedrører et svært viktig natur- og friluftsområde, som har brukere knyttet til 

flere kommuner og der mange er medlemmer i natur- og friluftsorganisasjoner, mener vi 

at kommunen burde spilt på lag med organisasjonene.   

Medvirkning i vanskelige saker har vi god tradisjon for mellom kommuner og natur- og 

friluftsorganisasjonene. 

Vi ber derfor om at Ringerike kommune/Statsforvalteren i Oslo og Viken fatter 

vedtak om oppsettende virkning inntil denne klagesak er behandlet og godkjent 

reguleringsplan foreligger. 

 

DNT Oslo og Omegn støtter denne klagen. 

VEDLEGG:   
• Vedlegg 1: Uttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken til Ringerike Kommune, 

datert 11. mai 2021 

• Vedlegg 2: Brev fra Ringerike kommune til Forsvarsbygg, datert 16. juni 2021 

• Vedlegg 3: Epost fra Ringerike kommune til NOA 26 august 2021.  

 

Med vennlig hilsen 

Oslo og Omland Friluftsråd 
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