
AVTALE OM RYDDING OG VEDLIKEHOLD
AV

sti over Husvik og KoPås

Frogn kommune, eier av gnr 86 bnr 935 i Frogn kommune
(Heretter kalt grunneier)
og
Nordstranda og Husvik vel
har inngått følgende avtale:

For å bedre tremkommeligheten for publikum, gir grunneier Nordslranda og Husvik
vel tillatelse til å:

1. Rydde og holde ryddet eksisterende stier jamfør prosjektbeskrivelse sendt inn av
vellet. «Etableing av stifor fofiyttningshemmede på Husvik og Kopås». NB gielder
kun kommunal eiendom gnr. 86 bnr. 935. (Se kad). For å fullføre hele prosjektet
trengs også tillatelse fra forsvarsbygg for skilting og tilrettelegging på deres eiendom.
2. Merke blå hovedstier med malte merker på trær inntil stien, og om nødvendig sette
opp staker langs stien med samme merking.
3. Sette opp nødvendige opplysningsskilt, fortrinnsvis istikryss. Nasjonal
skiltstandard skal benyttes. Grunneier skalvære med på vurderingen av hva som
anses som «nødvendige» skilt.

Ryddearbeidet 3kal foregå på følgende måte:
1. Stiene ryddes i eksisierende bredde. Stier med bredde mindre enn '1,5 meter kan
ryddes inntil 1,5 meters bredde.
2. Ryddingen foretas ved å fjerne all undervegetasjon, kviste opp trær langs
stitras6en i tre meters høyde oO kappe vindfall.
3. Alle arbeider skal utføres på en skånsom måte i samråd med grunneier. Større
trær skal ikke hogges.
4. Arbeider ut over det som er beskrevet. kan bare utføres etter nærmere avtale.
5. Fjerning av vindfall kan utføres uten godkjenning, men andre større og friske trær
skal klareres med grunneier etter søknad om felling av trær i eget skjema.
6. Nye stier kan kun etableres etter avtale og i samråd med grunneier.

Nordstranda og Husvik vel skal varsle grunneier før de går i gang med å rydde et
område.

All rydding og merking på kommunens eiendom ifølge denne avtale skier
vederlagsfritt utført av vellet. Det følger ikke noen automatiske midler ved avtalen.
Vellet skal i utgangspunktet selv finne midler til skiltning ved å søke etter penger
eksternt. Eller søke om kommunale midler på lik linje med andre.
Nordstranda og Husvik vel sørger selv for bort kjøring av avfall. Fremmede arler skal
behandles med ekstra forsiktighet og leveres på riktig sted uten å spre arter
ytterligere. Det oppfordres til å hjelpe med å ierne fremmede arter i nærheten av
stien
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Nordstranda og Husvik vel kan etter nærmere avtale med grunneier påta seg å
utbedre stier med påkjøring av masse, anlegg av klopper og lignende uten kostnader
for grunneier.

Denne avtale gjelder for ett år av gangen og fornyes automatisk med mindre den sies
opp med tre måneders varsel.

Drøbak, (dato) t1s -»u ,
qru F*,"rei*" Øø"fi/,»^Grunneier

Frogn Kommune
Leder TDF

E Frog, li..nmune
Vedlegg V Teknisk drift oB forvattnin8

Prosjektbeskrivelse for Etablering av sti for forflyttningshemmede på Husvik og
Kopås.
Kart for Frogn kommune sin eiendom gnr. 86 bnr. 935 iforhold til sti Husvik og
Kopås.
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er åpent for allmenn ferdsel og er et pop{.llært

lurområde. Hovedtras6en, som går på asfall,

mangler skilting og me*ing. Videre er det kun
personer med god mobilitet som kan komme ul lil
kulluminnene og nyte den llotle ulsiKen utover

Drøbaksundet. Forsvarcbygg er største grunneier, og

deres område er vemet etler hensynssone

H-730. Frcgn kommune er grunneierfor deler av
den sydøstlige traseen Områdel skiemmes i dag av
dårlig skjøtselog søppel etter pesoner som bruke'
området til rekreasjon og grilling med mer. llillegg er
det naftlig aKivilel av mer lyssky virksomhel med

bilersom kjølel på rundl på området.

Nordslranda og Husvik vel har værl idialog med

Forsva6bygg for å Iå på plass en slrryddeavtale for
områdei. Dette har dessvere ikke ført frcm så langt.

Vi har fåtl melding om at vi må vente til 2021 før en

dialog om avlale kan komme på plass. Forsvarsbygg
har også i klare ordelag presisert al vellets a6eid
rned å få orden i lrafikkaoset som tu stbusser med

besøkende til Oscarsborg festning foråBaker, ikke

blirsatl pris på. Vellet har iden fobindelse formidlet

at viikke vildiskulere disse to sakene samlidig, men

nverfo.seg. llihegg har vipresrsert vrkligheten av å

tikettelegge tilgang tilfriområdet for allmenheten selt
i et folkehelse oq kulturelt perspektiv.

V håper derfor pa komrnLrnal drahlelp loa å iå på

llass en avlae mellom velletoq Forsvarsbygg
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Konklusjon
Nodslranda og Husvik vel vil bidra for å tilgjengeliggjøre dette flotte nærturoanrådel for allmenhelBn. Hovedlraseen er del kun
behov for bn rydding lor å være lilgiengelig for rulleslolbrukere. For å komme ut til kullurminnene på våre lo ulvalgte slie., lrengs
det enkel tilrettelegging og noe sikdng for rulleslolbrukere. For l€lt å kunne finne fram, må tras6sn me es og skiltes etter den

naslonale standarden.

Oppgradering av kultursti på Husvik og Kopås i to faser
Vellet ser tor seg en todell oppgEdedng av kultuslien. Vi har også laget en vileoanimasion av luren:
hltos:rvouts.be/XkDglUGuGl

Fase 1 rød småstiplet linie.
oenne slhn går på asraltvel og krever minimalt med tilrettelegging

de a"&" o Kultursti Husvik og Kopås
)4 

-- rr^.,^.J-*: ^* ^-r^r+.-+r '§ != Hovedsti på asfalt:
Husvik € ,-o Avstikker:

Kooåse.

- ^3 Naturbenk: ------..-\
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-- r. -r= 4
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*ou.(,ouo -::1" S_l^_,^r_' 1-3:"^ §

Fase 2 blå småstiplede linjer
oisse lo avstikkerne trenger'10 - 15 co nivellering med subus lor å gjøre kullurminnene tilgisngelig for rullestolbrukere. Del er
også påkrevd å sikre to mindre områder med sødandsg,erde lot å fofiindre at rulleslolene raser ned lellsiden mot sjøen.
Se vedlagt dugnadslisle for delaljer. I lillegg ser vi for oss en naludilpåssel sittebenk på hver av avslikkemos endepunkler.

V

Skrll elter naslonal kyslst slandard

org n, :922900620
Bankkontonr.r 1080 45 91074

I Naturtilpasset sitbbenk, med

I audngsbestandig eik boltel lil lokalstem.

I Benken er hæruErkssikkor

www.nordstrånda.no
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Kostnader og giennomføring
Vi ser for o6s at b€gge lasene kao realiseres høsten 2020. I verste fall kommer vi så ænt i gang at vi ikke rekker å søkg

tiltaksmijler i s€ptember Oa må fase # 2 gjennooføres i 2021 .

Avtale
Kommuneplanel og alle de politiske partiprogramrnene fremhever viKigheten av loka]t engasjern€nt og deltakelse. Vi håper

dedor al kommuæn vil være beh,eløb med å få på plæs er avtale med Forsvarcbygg og i tillegg gjøre en §iryddeaftle med

vellel gjeldende det kommunale områiet.

Finansiering
For lase 1

DuSnad
Dkehe dgner
Totalbeløp

Fot lase 2
Dugnad
Direkte ulgifter
Tolalbeløp

Delaljert budsielt er skissert i vedlegg

Detallert budsjett er skissed lvedlegg

2zzt-
glrrlh Frantæo
Leder Nord8lranda og Husvik vel

24 300 kr
18 100 kr
42 400 kt

12 000 kr
136150kr
148 150 kr

Nu'w.nordstranda.no fF ors. nr 9229006æ

T tlt Bår*tontdr'.. 108015ei071
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Budsjett kultursti Husvik og Kopås 2020

o.g. nr.: 92æ00620
Bankkonto.lr.. 1080 45 91074

Beskivelse \rateriell aris qrbeid (du!oad) Samlet sum fotalDris
frykking av kart
lorskalingsplate
Zom med cumaflr I" x 4" +
25 % svitur
lkruer og boller
Lerk: Jens Gøtterup
ens.qotleruo@milioosstovski

2500k
1000k

50k

I 000 kr

OppgBdering og
kararbeid med ulsnitt
rv F_rognlanet OCAD
I lime x 300 k
Produksjon av kartlåvle
i lerk 5 timer x 300 k

Utkjering - oppsetting
,!kar11^vle2x2
:imer x 300 k

300 k
1500k

I 200 kr

:t!lt !9
Irykk: Solheim reklarne
§åndverksveien 2 Langhus.
tel:64 86 80 65

Delstn 4500k 3 000 kr 7 500 tt
Skilt per stk m/trc stedsnavn
800krxl5
Stolpe
5 x 1,5 meter stolpe
30 Aanske tre,skruer

Stolper: Miljø og støyskjen
,ens Gøtterup
ens.gotlerup@miliooqslovski
lrm.no
Skih lvar Hauger\ Fjellform
l5t0 Ceilo tlf: 93229350

12 0001«

r000k
200 kr

Cppmaing og
<artlegging av skilt I

:ime

Utkjøring og oppsenirle
N 5 stolpe. x I timerx
2 ma.n

100 k

3000k

Dekun 13 200 kr 3 300 *r t6 500 b
Merking/rydding

t
Div håndverkøy
Maling: Blå I I

Pensler 2 stk
Stidusnad rvddine

lånes
200 kr
200 k

Ii marm dugnad:
10x6timerakr300 r8 000 k

Delsum 400 k 18 000 kl l8 400 kr
l8 100 kt 24 300 Lt

Tot.lsum fsse #1 12 400 kr
TilretteleSSin8 .vstikker€ # I og # 2 for forflyttlnSsheemcd€ dad sittcb€rkcr

Stein
Bolter
Eik2x(5x40x30Ocm)
Iens GøtteruD

150 k
8000k

)ugnad seks mann x 4
imer

1 200 kr

Avstikler I Iilrettelagt for rullestol: crus
b.edde 2 m lengdc 100 m
Uicanleec Drisov€rslap

52 000 k I marm dugtrad x 4
im€r

2400k

\
Sørlandsgjerde l5 m
Brødrene Woll Drisoverslas

30 000 k

{vstikker 2 Iilrettelågt for rullesol: Grus
bredde 1.4 m lenqde 20 m.

16 000 k Z månn dugnad x 4
iimer

2400k

\
Sørlandsgierde 15 m (Woll) 30 000 k

t36 1501r 12 000

Totålsum fesc #2 t48 150 kr

ww$.nordstra!da.IO ft ,q*r
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FUttMAKT

0røbak 05.08.2020

Undertegnede Bjørn Frantsen, leder i Nordstranda og Husvik vel, gir med dette kasserer Reidar

Sarfod Schuller fullmakt tilå siSnere, på vegne av vellet, avtale med Frogn (ommune om Stl Husvik
Kopås.

Tidspunkt forsignerinS er torsda8 6.8.2020 på Frogn Rådhus.

@4/_
Bjørn Fråntsen

Leder


