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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
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Gnr 44 bnr 35 - Hestehagen - Svar på klage - Avvisning av klage 

 

 

Klager:  Nina Nordbø og Harald Nordbø, Hestehagen 29, 1430 ÅS 

 

 

Klage på kommunens beslutning om å avslutte videre oppfølgning av 
turvei og beslutning om å ikke videre forfølge ulovlighet vedrørende 

mur, datert 20.11.2020, saksdokument 20/02539-5 
Det vises til deres klage datert 27.11.2020 på at kommunen anser sak angående 

turvei utenfor eiendomsgrense som avsluttet og beslutning om å ikke videre 
forfølge ulovlighet vedrørende støttemur (datert 20.11.2020, saksdokument 
20/02539-5).  

 
I klagen klages det på kommunens beslutning om å avstå fra å forfølge 

ulovlighet for plassering av mur. 
 
Videre klages det på kommunens beslutning om å avslutte oppfølgning av turvei 

og dens plassering. Det anføres at turveiens fyllmasse/skråning ligger på klagers 
eiendom og at turveien er prosjektert høyere enn eksisterende terreng. Vider 

hevder klagere at det også virker «ukjent for saksbehandler at turveien er 
utformet som en anleggsvei og er kjørbar for store kjøretøy som lastebiler».  
Det anføres også at markedsverdien på klagernes eiendom er redusert grunnet 

dette og at dette er urimelig, da dette medfører at de ikke kan nyttiggjøre deler 
av sin egen eiendom.   
  

Vedtak: 

Klage datert 27.11.2021 på beslutning om å unnlate videre 

ulovlighetsoppfølgning av mur avvises, jf. Forvaltningsloven (fvl.) § 33 

andre ledd andre punktum, jf. fvl. § 28 første ledd, jf. Plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 32-1 andre ledd andre punktum.  

 

Klage datert 27.11.2021 på beslutning om å avslutte oppfølgning av 

turvei og dens plassering avvises, jf. fvl. § 33 andre ledd andre punktum, 

jf. § 28 første ledd.  
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Begrunnelse for vedtaket:  
I fvl. § 33 andre ledd fremgår det at dersom vilkårene for å behandle klagen ikke 

foreligger, skal klagen avvises.  
Det fremgår av fvl. § 28 at kun enkeltvedtak kan påklages.  
Etter pbl. § 32-1 andre ledd første punktum at kommunen kan «avstå fra å 

forfølge ulovligheten» dersom «overtredelsen er av mindre betydning». I andre 
punktum fremgår det at «beslutning om dette er ikke [et] enkeltvedtak».  

 
Kommunen har vurdert at mur plassert utenfor eiendomsgrense er en mindre 
ulovlighet som kommunen vurderte å ikke forfølge videre, jf. pbl. § 32-1 andre 

ledd. Dette er en beslutning underlagt forvaltningens skjønn, og er ikke et 
enkeltvedtak. Følgelig kan det ikke påklages.   

 
Videre klages det på plassering av turvei. Det refereres i klagen datert 

27.11.2021 til brev fra kommunen, saksdokument 20/02539-5, der det fremgår 
av kommunen mener at turveien er bygget i henhold til prosjekterte tegninger 
og i henhold til tillatelsen. Dette er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke 

påklages.  
 

Delegasjon: 
Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 
27. 

 
Klage på vedtak: 

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan 
- og bygningsloven § 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, 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 § 19. 
 

 
 

Med hilsen 

 

 
Arve Bekkevard Hedda Sørheim Dybvik 
Enhetsleder Byggesak og geodata Juridisk rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 

 
Kopi: 
Harald Nordbø, Hestehagen 29, 1430 ÅS 
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG 
 

 

KLAGEORGAN 

Statsforvalteren i Oslo og Viken er, etter delegert myndighet fra Kommunal- og 

distriksdepartementet, klageorgan for vedtak fattet av administrasjonssjefen. En 

klage skal sendes til kommunen, og dersom kommunen selv ikke endrer 

vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til  Statsforvalteren i Oslo 

og Viken for avgjørelse. 

 

KLAGEADRESSAT 

Klagen skal sendes til: 

 

Postadresse; 

Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås 

 

E-post; 

Post@as.kommune.no 

 

Digital innsending med eDialog; 

eDialog ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTARSJON 

 

KLAGEFRIST 

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at 

klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom De klager for sent, kan vi se bort 

fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, men da må De begrunne 

hvorfor De ønsker det. 

 

INNHOLDET I KLAGEN 

De må presisere: 

 Hvilket vedtak De klager over, oppgi saksnummer 

 Årsaken til at De klager 
 Den eller de endringer som De ønsker 

 Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av 
klagen 

 Klagers navn og adresse må oppgis. 

 Klagen må undertegnes. 
 

UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan 

imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute 

eller til klagen er avgjort (anmode om utsatt iverksetting av vedtaket). Slik 

søknad sendes Plan, bygg og geodata, og begrunnes. Avgjørelse om oppsettende 

virkning kan ikke påklages, men De kan selv bringe spørsmålet om oppsettende 

virkning direkte inn for Statsforvalteren til ny vurdering. 
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RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE 

VEILEDNING 

Med visse begrensninger har De rett til å se gjennom dokumentene i saken. 

Reglene om dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta 

kontakt med vårt Servicekontor. 

 

KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK 

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten 

kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få 

vedtaket endret. Forutsetningen er da vanligvis at det organet som traff det 

opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket blir endret. Kravet må 

settes frem senest 3 uker etter at De har mottatt det nye vedtaket.  

 


