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Bjønnåsen Vel
Folkehelseprosjektet v/Birger Lillesveen
2320 FURNES

Frisbeegolfbane på Bjønnåsen, Gnr. 818 bnr. 1
Viser til deres brev datert 4. juni med seinere tillegg. Saken gjelder etablering av
frisbeegolfbane på Bjønnåsen og hvorvidt dette er ett tiltak som krever godkjenning etter
plan- og bygningsloven. Banen består av 10 kurver samt plattinger som skal brukes til
utkast/start for hvert hull/kurv. Banen er etablert på tidligere setervang på Bjønnåsen og er
avklart med grunneier. Banen skal være åpen og tilgjengelig for allmennheten.
Kommunen har i forbindelsem med saken mottatt mail fra Kristian Huse som reagerer på
etableringen og bl.a påpeker at den kan representere en fare for beitedyr i området.
Området inngår i reguleringsplan for Bjønnåsen og er her regulert til seterområde. I
bestemmelsene til planen er det sagt at området skal bevares som ett åpent seterområde.
Videre står det at det kan tilrettelegges for friluftsaktiviteter som skiløype, akebakke, turstier
m.m. Det er vist en hensynssone på seterområdet med tilhørende bestemmelser om
bevaring av seterområdet og krav til utforming av bebyggelsen.
Kart- og byggesaksjefen meiner at omsøkt bane slik den er beskrevet kommer innenfor den
type aktivitet som det er åpnet opp for innenfor seterområdet jf at opplistningen i
bestemmelsen ikke er uttømmende. Videre meiner en at selve konstruksjonene er såpass
begrenset at de ikke kommer i konflikt med hensynssonen som er satt om bevaring av
setervangen. Av samme grunn finner en at konstruksjonene kan unntas
byggesaksbehandling.
Det forutsettes at banen blir drevet på en slik måte at den ikke utgjør en fare for beitedyr i
området.
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