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Klager med dette på at kommunen gjør bruk av pbl paragraf 32-1 unnlatelse å følge opp ulovlighet.  
 
Klager også med dette på vedtak om at plassering av turvei i Hestehagen anses som avsluttet. Dette 
uten at det kommer frem at saksbehandler er kjent med at turveiens fyllmasse/skråning ligger på vår 
tomt. Samt at turveien er prosjektert høyere enn eksisterende terreng. Det virker også ukjent for 
saksbehandler at turveien er utformet som en anleggsvei og er kjørbar for store kjøretøy som 
lastebiler. Vi har vedlagt bilder og kart som dokumenterer dette, samt oppfordret kommunen til å 
komme på befaring. Markedsverdi på tomt som ikke vi kan nyttegjøre oss av, uten at det utløser krav 
om sikring av turvei, har anslagsvis verdi på over 200 000kr. Sikring av turvei vil anslagsvis ligge på det 
samme. Vi finner det helt urimelig at vi skal bære denne økonomiske byrden, enten i tap av tomt vi 
ikke kan utnytte eller kostnaden av å sikre gangveien med mur og gjerde. 
Vi ber om at utbygger sikrer turvei med mur og gjerde utenfor vår tomt. Viser til pbl paragraf 29. 
 
Sak der pbl paragraf 32-1 er anvendt, gjelder plassering av mur på overside av turvei er satt utenfor 
tomtegrensen. Der den etter plan og gjeldende regler skal stå godt innenfor gitt tomtegrense.  
Saken gjelder at fyllmasse fra opparbeidet turvei nedenfor mur, nå er på vår tomt. Dette danner 
turveiens skråning. Dette medfører at vi ikke kan grave ut å nyttegjøre oss vår tomt uten at det 
utløses krav om sikring av turveien, ettersom den i tillegg er hevet fra eksisterende terreng. 
Markedsverdi på vår tomt i dette området som vi av denne grunn ikke kan nyttegjøre oss av, er på 
over 200 000 kr. Hvis vi graver ut fyllmasse/skråning, må vi sikre turvei med anslagsvis det samme. 
At det er tatt seg tilrette ut over tomtegrense på overside av turveien er en direkte årsak til at 
turveiens fyllmasse/skråning er på vår tomt. Det er ikke avsatt plass til grøft mellom turvei og vår 
tomt.  
Kommunen mener at turvei er prosjektert slik.  
Vi mener at turveien ikke kan prosjekteres og bygges på en måte som utløser en så stor økonomisk 
byrde for oss.  
Ettersom konsekvensen gir oss en så stor økonomisk belastning, mener vi at kommunen ikke kan 
bruke pbl paragraf 32-1, unnlatelse å følge opp ulovlighet, da dette ikke kan defineres som en 
ulovlighet av mindre betydning.  
 
Mvh 
Nina og Harald Nordbø 


