
From: Nina Nordbø[nordbo.nina@gmail.com]
Sent: 11.03.2022 10:44:25
To: Postmottak SFOV[sfovpost@statsforvalteren.no]
Cc: Nina Nordbø[nordbo.nina@gmail.com]; HARALD NORDBØ[haraldnordbo@gmail.com]
Subject: Klage på vedtak vedrørende saksdokument 20/02539-5 
Vi klager med dette på kommunens vedtak om å avslutte oppfølging av turvei og dens plassering. Da 
turveiens skråning/fyllmasse er plassert/prosjektert inn på vår eiendom uten samtykke. Veien er 
prosjektert høyere enn opprinnelig terreng, noe som medfører en betydelig bekostning av støttemur inntil 
turveien om vi skal grave ut vår eiendom. Utgiften blir så betydelig at vi i praksis ikke kan nyttegjøre 
denne delen av egen eiendom. 

Vi klager på kommunens beslutning om å unnlate videre oppfølging av ulovlighetsoppføring av mur og 
bruk av pbl paragraf 32-1. 

Mur er satt opp betydelig utenfor tomtegrensen mot vår eiendom der gjeldende turvei ligger i mellom mur 
og vår eiendom. Ettersom man har tatt seg til rette ut over tomtegrensen blir det umulig å flytte turveien ut 
av vår eiendom. Se vedlagt bilder. 

Vårt ønske er i hovedsak at utbygger bekoster utgraving og støttemur, plassert utenfor vår eiendom ,(lik 
som er brukt på nevnte mur og ellers på området) langs hele turveien som grenser til vår eiendom. 

Hvis man ikke ønsker å pålegge utbygger dette, vil vi be om at mur på oversiden av turvei som er plassert 
utenfor tomtegrensen flyttes innenfor tomtegrensen, slik at turveiens skråning/fyllmasse kan flyttes ut av 
vår eiendom og vi kan grave ut vår eiendom uten de merkostnadene en støttemur vil medføre. 

Vi kan ikke se at det er rimelig at vi skal måtte bekoste denne ekstra kostnaden med støttemur inntil 
turvei, ettersom turveien er hevet over opprinnelig terreng, turveiens skråning/fyllmasse er plassert inn på 
vår eiendom uten tillatelse og når man har tatt seg tilrette med mur ut over eiendom på oversiden av 
turveien og vår eiendom.

Mvh
Nina og Harald Nordbø
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