
 
 

 

 
 

 Byggesak og geodata 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks    Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås      
post@as.kommune.no www.as.kommune.no  Side 1 av 2 

 

 
Nina Holthe Nordbø 

Hestehagen 29 
1430 ÅS 

 
   

   

  

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 

   20/02539-5 Stine Irene Mikkelborg 

Sandholtet 

20.11.2020 

    

 
 

Gnr 44 bnr 35 - Hestehagen - Svar angående turvei 
 

Turveiens plassering 

Dette med turveiens plassering og høyde i terrenget er avsluttet fra kommunens 

side. Turveien er bygget i henhold til prosjekterte tegninger. Det er målt 

minimale avvik, og det punktet med størst avvik fra godkjente tegninger er på 

12 cm. Dette er så lite at det kan ikke ses på som noe feil i forhold til 

prosjektering og utførsel. Det er prosjektert grøft mot lekeplassen (44/35) og 

eiendom 44/48. Turveien er således bygget i henhold til tillatelsen.  Det vises 

også til tidligere korrespondanse i saken.  

 

Støttemur utenfor eiendomsgrense 

Når det kommer til støttemuren på motsatt side av stien, så ser kommunen at 

den er satt opp utenfor tomtegrensen. Dette ses på som en ulovlighet. 

Kommunen plikter å forfølge ulovligheter, etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 

32-1 første ledd. Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra 

å forfølge ulovligheten, etter § 32-1 annet ledd.  

 

I denne saken mener kommunen at ulovligheten er av mindre betydning. Vi 

anser det ikke som hensiktsmessig å forfølge ulovligheten. Gangstien er bygget 

som prosjektert. Det er grøft på motsatt side av gangstien fra deres eiendom, i 

henhold til prosjekteringen. 

 

Beslutningen om å ikke forfølge denne ulovligheten er ikke et enkeltvedtak, jf. 

pbl. § 32-1 annet punktum. Det betyr at det ikke er anledning til å påklage 

avgjørelsen, jf. forvaltningsloven § 28.  

 

Kommunen anser derfor denne saken som avsluttet. 
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