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Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Oslo, 20.10.2015
VIA FERRATA – AVKALRING AV KRAV TIL PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Norsk Friluftsliv har registrert en sterk øking i interessen for etableringa av via ferrata i
Norge. Noen snakker om at det foreligger ønsker om hele 200 via ferrataer bare i de fire
Vestlandsfylkene. Samtidig er det stor usikkerhet/uenighet om hvilke regler som gjelder for
etablering av slike anlegg.
Norsk Friluftsliv mener helt klart at etablering av via ferrata i de aller fleste tilfeller er et så
omfattende anlegg eller tiltak, at det i tillegg til grunneiers tillatelse, krever tillatelse fra det
offentlige og må behandles etter plan- og bygningsloven. Dette synet støttes, slik vi leser
det, av Marianne Reusch i en artikkel på www.allemannsretten.no.
Imidlertid er det sådd tvil om dette, blant annet gjennom en kommentar i e-post fra Tom
Hoel i KMD, datert 1. oktober 2015, til en utredning gjort av advokat Pål. S. Jensen i
advokatfirmaet Wiksøl, Matre og Jensen for Norges Klatreforbund. I denne utredningen
konkluderer Jensen med at via ferrata normalt ikke omfattes av plan- og bygningsloven, noe
Tom Hoel i sin e-post i stor grad støtter.
Norsk Friluftsliv har ikke tatt stilling til om vi er for eller mot via ferrata. Vi mener imidlertid
at det er helt avgjørende at det ikke er tvil om hvilke lover og regler som gjelder for
etablering av slike anlegg og at disse lovene og reglene sikrer gode rutiner for medvirkning,
interesseavklaringer og hvilke vilkår som skal gjelde, (brukerbetaling, sikkerhet m.m.).
Vi ber derfor departementet om en rask avklaring av hvilke lover og regler som gjelder for
etablering av via ferrata. Norsk Friluftsliv skal ha styremøte 5./6. november der via ferrata vil
være et tema, og håper departementet har muligheter til å avklare dette innen da.
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