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Spørsmål 172 (2020) fra Herman Ekle Lund (Uavhengig): Spørsmål angående sak 65/20 til 
møte i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet 14.10.2020: Dryppsonehogst langs 
skiløyper 

Til: 
Fra: 

Rådmannen 
Herman Ekle Lund (Uavhengig) 

Dato: 
Saksnr: 

06.10.2020 
19/00066-189 

  Deres ref:    
    
  

         
 

 

 
 
Jeg ønsker å stille noen spørsmål til saksframlegget i sak 0065/20, knyttet til momentene økonomi og 
juridiske forhold. Jeg håper at disse kan svares ut i forkant av saksbehandlingen i møtet. 
 
Økonomi: Etter hva jeg er kjent med, ble dryppsonehogst i gamle Nedre Eiker gjennomført til en kostnad 
på 0,-, ved at privat aktør gjorde det gratis, mot at vedkommende fikk beholde hogsten til bruk som flis. 
 
Ser rådmannen det som mulig å få til en tilsvarende løsning, som kan gi kommunen en nullkostnad? 
 
Juridisk: Hvilke juridiske forhold kan rådmannen se umiddelbart som kan være utfordringer for å gjøre 
dette tiltaket, utover det som allerede er beskrevet i saksframlegget?  
 
Svar 
 
Drammen kommune må til enhver tid forholde seg til lov om offentlig anskaffelser. Gjennomføring av 
dryppsonehogst kan enten utføres ved bruk av egne mannskaper, eller oppdrag kan gå ut via 
konkurranse. 
 
Drammen kommune anser det som lite sannsynlig at det i en priskonkurranse vil bli tilbudt å utføre 
dryppsonehogst gratis mot å motta virke til flis, men kan ikke utelukke dette.  
 
Der hvor skiløype går på skogsbilvei kan dette være mer sannsynlig fordi det blir enkelt/prisgunstig å 
transportere ut virke. I tidligere Nedre Eiker kommune har dette vært gjennomført ved ett tilfelle langs 
skogsbilvei.  
 
Juridiske forhold som må vurderes i forkant av beslutning om dryppsonehogst er primært knyttet til 
eierskap til grunnen hvor løypene er fremført. Drammen kommune har i dag over halvparten av sine 
skiløyper på annen eiers grunn. Drammen kommune har utarbeidet grunneieravtaler med de fleste av 
grunneierne hvor det er spesifisert hvilket areal (bredde) kommunen kan fremføre og vedlikeholde 
løypetraseen (4 meters bredde er normalt).  
 
Ved ønske om utvidet areal for fremføring av løyper (som for eksempel ved rydding av dryppsoner) må 
kommunen gå igjennom aktuelle grunneieravtaler og gjøre henvendelse til hver enkelt grunneier om 
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endringen. Ved slike enderinger vil det erfaringsmessig kunne komme krav om godtgjørelse/vederlag for 
endringen.  
 
Annen grunneier kan også motsette seg ønske om utvidelse helt. Som følge av at kommunen har mange 
grunneieravtaler om fremføring av skiløypetrase så vil det være tidkrevende å få på plass nye avtaler.  
 


