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Statlig medvirkning til sikring av Nordstranda i Frogn
kommune som friluftslivsområde for allmennheten
Vi viser til kommunens søknad av 14.1.21 og fylkeskommunens uttalelse 12.2.21.
Kommunen søker om statlig medvirkning til sikring og grunnleggende istandsetting av
eiendommen, totalt kr 1.195.000.
Sikring (samt grunnleggende istandsetting) av Nordstranda som statlig sikra friluftslivsområde
tilfredsstiller de kriteriene som er satt for tildeling av statlige midler.
Miljødirektoratet gir med dette tilsagn om inntil kr. 1.195.000,- til grunnleggende istandsetting av
ovennevnte areal til friluftslivsområde for allmennheten.
Tilsagnet er begrenset til å dekke 50 % av kostnadene ved istandsettingstiltakene. Kostnader til
grunnleggende istandsetting forutsettes å være fratrukket merverdiavgift. Det forutsettes også at
eventuelle nødvendige tillatelser fra offentlig myndighet til å utføre istandsettingstiltakene
innhentes av tiltakshaver.
Begrunnelse for tilsagnet
Nordstranda er svært viktige friluftslivsområder for beboere i området og innbyggere ellers i
kommunen og regionen.
Statlige midler til tilrettelegging av statlig sikrede friluftsområder tildeles først og fremst via Viken
fylkeskommune. I forbindelse med sikring av områder kan direktoratet likevel enkelte ganger
medvirke økonomisk til grunnleggende istandsetting som anses nødvendig for at området skal
være tilgjengelig for allmennheten. Direktoratets mulighet til å medvirke til denne type tiltak vil
være avhengig av budsjettsituasjonen. Tiltak som er søknadsberettiget gjennom andre
tilskuddsordninger, som for eksempel spillemiddelordningen, vil ikke bli prioritert. I denne saken
vil det være helt nødvendig med grunnleggende istandsettingstiltak for at Nordstranda skal
fungere som friluftslivsområde for allmennheten. Miljødirektoratet ønsker derfor å medvirke til
dekning av de omsøkte tiltakene.
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Hjemmelshaver
Hjemmelshaver etter gjennomført sikring blir Frogn kommune.
Utbetaling
Utbetaling av tilsagnet kan foretas når vi har mottatt følgende:
1. Kopi av tinglyst skjøte
2. Bekreftelse på at istandsettingstiltakene er utført, samt regnskapsoppstilling over de ulike
delkostnadene. Regnskapsoppstillingen skal være fratrukket eventuell merverdiavgift
Regnskapsoppstillingen skal være stemplet og signert av bemyndiget person i kommunen
Veileder om oppfølging av innvilget søknad og informasjon om vilkårsdokumenter er lagt ut på
Miljødirektoratets nettsider: Gå inn på For myndigheter på forsida, og deretter Friluftsliv.
Vi gjør oppmerksom på at hele eller deler av tilsagnet vil bli trukket tilbake hvis saken ikke er
avsluttet og kommet til utbetaling i sin helhet innen 15.08.2023.
Vi ber om at det tas kontakt med Miljødirektoratet under gjennomføring av saken, hvis det
oppstår tvil om forutsetningene for tilsagnet kan være endret.
Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen kan iverksette kontroll av om midlene er benyttet i
samsvar med forutsetningene. Ved tiltaksmidler: Vi forutsetter at kostnadene regnskapsføres slik
at det er mulig å ta ut et separat regnskap for arbeidene som utføres.
Ved informasjon om og markedsføring av friluftslivsområdet ønsker vi at det vises til den
økonomiske støtten som er gitt fra staten ved Miljødirektoratet.
Informasjonstavle
Informasjon er et viktig tilretteleggingstiltak i friluftslivsområder. Vi oppfordrer kommunen til å
sette opp informasjonstavle og bruke den grafiske profilen Miljødirektoratet har utviklet for
statlig sikrede friluftslivsområder. Nærmere informasjon om den grafiske profilen finnes på
direktoratets nettsider.
Veileder om forvaltningen
Gjennom sikringsprosessen tar kommunen på seg drifts- og tilsynsansvaret for
friluftslivsområdet, og aksepterer å følge de nasjonale retningslinjene for forvaltningen av
området. Veileder om forvaltning er lagt ut på Miljødirektoratets nettsider: Gå inn på For
myndigheter på forsida, og deretter Friluftsliv.
Vi viser til at naturens mangfold skal forvaltes i henhold til naturmangfoldlovens formål,
forvaltningsmål, prinsipper og aktsomhetsplikt, jf. lovens kap. 1 og 2.

Hilsen
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