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Gnr 44 bnr 35 - Hestehagen - Klage på avvisningsvedtak 

 
Saksbehandler: Hedda Sørheim Dybvik Saksnr.: 20/02539-13 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 28.09.2022 

 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33.  
 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) finner at klagerens anførsler ikke utgjør 
nye momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som 
fremgår av vedtak av 24.02.2022.  

 
Vedtak av 24.02.2022 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  

 
Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 

Ås, 09.09.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss                                           Ellen Grepperud 
Kommunedirektør                                           Virksomhetsleder                     
                                                                     Samfunnsutvikling  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan  
Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 
Vedlegg: 

1. Klage på avvisningsvedtak 
2. Vedtak om avvisning av klage 
3. Klage på beslutning om å ikke følge opp sakene videre 

4. Bygningsmyndighetens beslutning om å ikke følge opp sakene videre 
5. Henvendelse fra klager om turvei og støttemur 

6. Kart - Turvei i Hestehagen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Alle dokumenter i saken 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Klager - Nina Nordbø  
Klager - Harald Nordbø 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Saken gjelder klage på bygningsmyndighetens vedtak om avvisning.  

Kommunen fattet vedtak om avvisning på klage på beslutning om å avslutte 
videre oppfølgning av plassering av turvei og beslutning om å ikke videre forfølge 

ulovlighet vedrørende støttemur. Avvisningen av klagen var begrunnet med at en 
avgjørelse om å ikke videre følge opp plassering av turvei og unnlate å forfølge 
en ulovlighet ikke er enkeltvedtak og kan således ikke påklages.  

 
Bygningsmyndighetens avvisningsvedtak er påklaget.  

 
Kommunedirektøren har vurdert klagen og mener at den ikke inneholder nye 

momenter som bør føre til en annen vurdering enn i vedtak av 24.02.2022, og 
anbefaler at klagen ikke tas til følge. 
 

Fakta i saken: 
Den 02.09.2020 mottok kommunen en henvendelse fra klagere om at turvei 

71000 er plassert inntil deres eiendom, gnr. 44 bnr. 42 – Hestehagen 29 
(vedlegg 5). De anførte at det ikke er opparbeidet grøft mellom deres eiendom 
og turveien og at de derfor har fått en skråning på sin eiendom. Videre påpekte 

de at veien er prosjektert høyere enn opprinnelig terreng, noe som gjør at det 
utløses krav om kantsikring med mur og gjerde langs deres eiendom dersom de 

vil grave ut eiendommen sin. De opplyste også at mur på oversiden av turveien 
er plassert utenfor eiendomsgrensene. 
 

Bygningsmyndigheten besvarte henvendelsen med at forholdet rundt turveien 
anses avsluttet fra kommunens side fordi sammenligning mellom bygget turvei 

og prosjekterte tegninger viser et avvik på mellom 1-12 cm i vertikalplan 
(vedlegg 4). Kommunen vurderte at dette er et så lite avvik at det ikke kan 
anses som en feil i forhold til prosjektering og utførelse. Kommunen finner 

dermed at turveien er bygget i henhold til tillatelsen.  
Kommunen skriver videre at muren er plassert utenfor eiendomsgrensen til gnr. 

44 bnr. 48 snr. 1 og at dette således er en ulovlighet (vedlegg 4). 
Bygningsmyndigheten skriver imidlertid at de anser ulovligheten som så liten at 
den ikke vil følges opp videre. Bygningsmyndigheten orienterte om at 

beslutningen om å ikke forfølge ulovligheten ikke er et enkeltvedtak, jf. pbl. § 
32-1 annet punktum, noe som medfører at avgjørelsen ikke kan påklages, jf. 

forvaltningsloven (fvl.) § 28. Kommunen meddelte at saken dermed anses 
avsluttet.  
 

Nabo klaget på at kommunen anser sak angående turvei som avsluttet og 
beslutning om å ikke forfølge ulovlighet vedrørende støttemur videre (vedlegg 

3).  
 
Kommunen avviste klagen da kommunens beslutning om å ikke følge opp 

turveiens plassering og ikke følge opp ulovlighet ikke er et enkeltvedtak og 
således ikke kan påklages, jf. pbl. § 31-2 andre ledd andre punktum jf. fvl. § 28 

(vedlegg 2). Klagen ble dermed avvist og det ble fattet vedtak om avvisning av 
klagen. 
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Avvisningsvedtaket er påklaget (vedlegg 1). Det fremgår av klagen at det klages 
på at kommunen har avsluttet oppfølging av turveien og dens plassering, «da 

turveiens skråning/fyllmasse er plassert/prosjektert inn på vår eiendom uten 
samtykke» og at veien er prosjektert høyere enn opprinnelig terreng og 
medfører en betydelig kostnad for klager da de må etablere støttemur inntil 

turveien dersom de ønsker å grave ut sin eiendom.  
Videre klages det på beslutning om å unnlate videre ulovlighetsoppføring av 

støttemur. Det anføres at da muren er satt opp utenfor eiendomsgrensen vil det 
ikke være mulig å flytte turveien ut av klagers eiendom.  
 

Klagere ønsker i hovedsak at «utbygger bekoster utgraving og støttemur, 
plassert utenfor vår eiendom langs hele turveien som grenser til vår eiendom». 

Eventuelt ber klager om at støttemur på oversiden av turvei plasseres innenfor 
eiendomsgrensen, slik at turveiens skråning/fyllmasse kan flyttes ut av klagers 

eiendom og dermed at klagere kan utnytte sin eiendom uten merkostnadene en 
støttemur vil medføre. Klager anfører at det ikke er rimelig at de skal bekoste 
ekstra kostnaden med støttemur inntil turvei. 

 
Vurdering: 

Ved behandling av klagen på avvisningsvedtak skal klageinstansen kun ta stilling 
til om det var riktig å avvise klagen. 
 

Det fremgår av fvl. § 28 at kun enkeltvedtak kan påklages. Det følger av pbl. § 
32-1 andre ledd første punktum at kommunen kan «avstå fra å forfølge 

ulovligheten» dersom «overtredelsen er av mindre betydning». I pbl. § 32-1 
andre ledd andre punktum fremgår det at «beslutning om dette er ikke [et] 
enkeltvedtak». 

 
Støttemur plassert utenfor eiendomsgrensen  

Kommunen har vurdert at plasseringen av muren er utenfor eiendomsgrensen til 
eiendom gnr. 44 bnr. 48 snr. 1. Det er imidlertid vurdert å være en mindre 
ulovlighet da murens plassering ikke anses å være plassert vesentlig utenfor 

eiendomsgrensen. Bygningsmyndigheten har dermed besluttet å ikke forfølge 
ulovligheten videre. Dette er en beslutning underlagt forvaltningens skjønn, og 

er ikke et enkeltvedtak, jf. pbl. § 32-1 andre ledd. Da det er en beslutning og 
ikke et enkeltvedtak kan dette ikke påklages, jf. pbl. § 32-1 andre ledd andre 
punktum jf. fvl. § 28. Klagen må dermed avvises.  

 
Turvei  

Det er også klaget på plassering av turvei. I klage datert 27.11.2021 henvises 
det til og klages på brev fra kommunen, saksdokument 20/02539-5. I dette 
brevet fremgår det at kommunen mener at turveien er bygget i henhold til 

prosjekterte tegninger og i henhold til tillatelsen. Brevet fra kommunen er ikke et 
enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages., jf. fvl. § 28. Klagen må dermed 

avvises.  
 
Konklusjon: 

Kommunedirektøren finner at klagerens anførsler ikke utgjør nye momenter som 
må medføre en annen vurdering av saken enn det som framgår av vedtak 

24.02.2022, og klagen tas således ikke til følge.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
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Ingen  
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  

_________________________________________________________ 
 

Alternativ innstilling:  
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33.  
 
HTP finner at klagernes anførsler utgjør nye momenter som må medføre en 

annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 24.02.2022.  
 

Vedtak av 24.02.2022 oppheves og saken tas til ny behandling. 
Klagen tas således til følge.  
 

Hovedutvalget vektlegger følgende:  
(fyll inn begrunnelse her)  

 
Økonomiske konsekvenser:  
I henhold til Forvaltningsloven § 36 har parter krav på å få dekket vesentlige 

kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, dersom klagen tas 
til følge.  

 
Miljømessige konsekvenser:  
Ingen  

 
Klageadgang:  

Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til Statsforvalteren, jf. 
forvaltningsloven kap VI og pbl. § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag 
brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 

innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. 
Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, og den eller de 

endringer som ønskes og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 
§ 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av fvl. 
§ 19.  

 
Ikrafttredelse av vedtaket:  

Umiddelbart 
 


