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Merknad til §øknad om bygging av bilvei fra Hogstvedt vestre 4f,l1-tilTangen 4814

Vi har fått varsel om at det vil søkes om å bygge bilvei i LNF område. Dette er et stort inngrep som

ikke bare reduserer verdiskapningen på Gnr. 48 bnr. 1, men som også berører jakt, frilufts - og

naturverninteresser. Prosjektet er etter vår oppfatning i strid med LNF-forskriften, vi peker derfor

både på prinsipielle forhold i tillegg til direkte ulemper for oss som naboer i denne merknaden.

Merknad 1- Stort inngrep i skogen

Bilveitraseen det søkes om går over dyrket mark og gjennom produktiv skog, totalt ca. 1000 meter. Å

fremføre en slik bilvei vil gå på bekostning av allerede etablerte landbruksarealer. Selv om det gis

erstatning for tapt grunn og tømmer, vil en dispensasjon gi et negativt signal for framtidig

matproduksjon og skogbruk på gnr. 48/1.

En bilvei med tilhørende trafikk, stØv og en eventuell bolig midt i skogen vil virke privatiserende på

området. Verdien på skogen som jakt, tur- og friluftsområde blir redusert både for oss som eier

skogseiendommene rundt, og øvrige brukere av skogen.

Merknad 2-Mangler i søknad

På kartet fra søker er det tegnet inn vei fram til grensen mellom 48lt og48/4. Veien fra denne

grensen og fram til bygninge n på 48/4 er også søknadsplikt og må inngå som del av sØknaden. Dette

er en strekning på om lag 160 meter.



Merknad 3 -Vei og bosetting må ses på som ett prosiekt.

I dom fra Akershus og Oslo jordskifterett av 8.7.2016 s, 15 står det under skjønnsforutsetninger
punkt 1 : <<Dersom Ås kommune gir byggetittotelse hor sqksøker rett tit å gjennomføre '
eiendomsinngrep for anleggelse av bilvei.» Videre står det: «Det forutsettes ot gnr. 48 bnr. 4 skal

benyttes til enkel landbruksdrift med tilhørende nødvendig bolig.»

Landbrukskontoret i Follo har i vedtak av 26.10.2015 avslått sØknad om bygging av landbruksvei. I

vedtaket skriver de bl.a «Det er ikke grunnlag for å bygge en så omfattende vei ut fra
landbruksressursene på eiendommen. Landbrukskontoret hør tidligere uttalt at driften ov

landbruksressursene ikke krever at eiendommen er bebodd.»»

Vi mener at dommen ijordskifteretten forutsetter at eiendommen skal benyttes til landbruksdrift.

Siden Landbrukskontoret fastslår at landbruksressursene ikke står i forhold til størrelsen på veien, og

at denne primært vurderes å være knyttet til boligformå1, mener vi søknad om vei må ses i

sammenheng med sØknad om tillatelse til å bosette seg på denne eiendommen.

Siden landbruksmyndighetene har fastslått at det ikke er behov for vei til eiendommen for å forvalte
landbruksressursene, mener vi at Ås kommune først må ta endelig stilling til om det er grunnlag for å

tillate bosettingfør man vurderer søknaden om veibygging.

Prosjektet er så omfattende at vi forbeholder oss retten til å komme med ytterligere innspill når

endelig sØknad foreligger. Vi ber derfor om at kopi av endelig sØknad sendes de involverte naboene i

saken.
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