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Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 
(Tangen) - Klage på avslag - Saksframlegg 

 
Saksbehandler: Are Evju Saksnr.: 17/00525-71 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            
Formannskapet            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM)/Formannskapet har vurdert klagen i 
medhold av forvaltningsloven § 33. 
 
HTM/Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av formannskapets 
vedtak av 29.08.2018. 
 
Vedtaket av 29.08.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Ås, 11.01.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 

 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Formannskapet 29.08.2018 Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - 
Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage på vedtak om dispensasjon 
2. Klage på vedtak - Avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel 
3. Kommentarer til klage 
4. Klage på vedtak om dispensasjon 
5. Kart over atkomstvei 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken. 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Ansvarlig søker Follo Prosjekt AS v/Arne Holen  

 Tiltakshaver Øyvind Myhrer på vegne av Håvard Myhrer  

 Advokatene Skar, Dyvik, Clemetsen og Langseth advokatfellesskap v/Bjørn 
Clemetsen  

 Advokatfirmaet Hjort DA  

 v/Liv Zimmermann  

 Nabo Morten Lilleheier  

 Nabo Olaf Lilleheier  

 Nabo Torstein Bjørge  

 Nabo Alf Kristian Raadim  

 Akershus Fylkeskommune  

 Statens Vegvesen Region Øst  
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som medfører en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av formannskapets vedtak av 
29.08.2018. 
 
Rådmannen fastholder at en dispensasjon i denne saken vil få store 
presedensvirkninger og føre til at de hensyn LNF-a formålet er ment å ivareta vil bli 
vesentlig tilsidesatt.  
 
Rådmannen fastholder også at det ikke foreligger kvalifiserte fordeler ved å innvilge 
dispensasjon i denne saken som klart veier tyngre enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at vedtak av 29.08.2018 opprettholdes og saken 
sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Fakta i saken: 
Hjemmelshaver av gnr./bnr. 48/4 har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for etablering av vei i et LNF-a område. Veien skal tjene som adkomstvei til 
bolighus på eiendommen som også er avhengig av dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Søknaden om dispensasjon ble innvilget av 
Formannskapet den 02.05.2018. Dette vedtaket ble påklaget av naboene ved 
gnr./bnr. 48/1,6.  
 
Påklager fikk medhold og kommunen ved Formannskapet fattet den 29.08.2018 
følgende vedtak: 
 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33. 
Formannskapet finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av formannskapet vedtak av 
02.05.2018. Formannskapet omgjør sitt vedtak av 02.05.2018 sak 33/18 og klagen 
tas således til følge. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-a formålet for etablering av 
biladkomstvei via gnr./bnr 48/1,6 til gnr./bnr 48/4 (Tangen). Begrunnelse fremkommer 
av saksutredningen.  
 
Med hjemmel i pbl. § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) jf. 
Kommuneplanens arealdel § 23 pkt. 23.2 første ledd avslås søknad om tillatelse til 
etablering av bilatkomstvei. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen. 
 
Avslag på dispensasjon er påklaget av Skar advokater v/Bjørn Clemetsen på vegne 
av hjemmelshaver av gnr./bnr. 48/4. 
 
Klagens innhold: 
 
Klagen som foreligger anfører at vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt ved 
at bestemmelsen eller hensynene bak formålsbestemmelsen det dispenseres fra ikke 
blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  
 
Clemetsen viser til formannskapets vedtak av 02.05.2018, hvor kommunen kom frem 
til at det kunne innvilges dispensasjon fra LNF-a formålet for etablering av vei over 
gnr./bnr. 48/1,6.  
 
Videre anfører Clemetsen i forbindelse med hensynet til natur at kommunen legger til 
grunn grunneier av gnr./bnr. 48/1,6 uten ytterligere dokumentasjon.  
 
Klager anfører at naturmangfoldet er ivaretatt i vedtaket av 02.05.2018, da det var 
inntatt en forutsetning for dispensasjonen en faglig vurdering av hvorvidt veien og 
fremtidig byggetiltak på Tangen ville medføre negative virkninger på truede arter i 
området. 
 
Det anføres også at kommunens utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17 ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Videre anfører Clemetsen at kommunen har lagt til grunn feil areal en ny trasé 
beslaglegger av skogsareal. Clemetsen anfører at den nye traséen kun vil 
beslaglegge 1100 m² mer enn dagens trasé, ettersom det oppgitte arealet i avslaget 
(6600 m²) inkluderer grøfter som vil bli fylt igjen, og heller ikke tar i betraktning at 
eksisterende kjerreveitrasé vil bortfalle.  
 
Vedrørende hensynet til landbruk anfører Clemetsen at Ås kommune i større grad 
burde tillegge jordskifterettens vurderinger om tiltakets konsekvenser på landbruket i 
området. Videre viser Clemetsen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt vedtak om 
omdisponering etter jordlovens § 9, og viser til at denne behandlingen har vurdert de 
negative konsekvensene for landbruket.  
 
Avslutningsvis anfører Clemetsen at tiltaket ikke har negativ innvirkning på hensynet 
til friluftsliv. Det anføres at en vei vil gi nye muligheter for forvaltning av skog og 
tilhørende kulturlandskap, veien vil gi økt tilgjengelighet, også for brukere med 
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begrenset bevegelighet, og at det er et ønske om å bevare det åpne kulturlandskapet 
som omkranser «Tangen».  
 
Kommentarer til klagen 
 
Naboen representert ved Hjort advokatfirma har kommet med kommentarer til 
tiltakshavers klage på omgjøring og avslag av dispensasjonssøknad.  
 
Naboen anfører at veien er ønsket plassert i et sårbart område som er markert med 
arter av stor forvaltningsinteresse i naturbasen. Videre anføres det at det bør kreves 
en utredning av naturmiljø som går utover en ren henvisning til naturbasen. Det er 
også bemerket at veien ønskes anlagt i nærheten av en ile som er vannkilde for dyr i 
skogen uten at det er vurdert veiens innvirkning på bruken av denne. 
 
Naboen bemerker at de ikke ser grunnlag for å trekke fra grøfteareal, da dette er 
nødvendig for å vedlikeholde veien. Videre anføres det at skogsarealet som 
beslaglegges er registrert som produktiv skog, og at det kan være problematisk å 
plante trær nært opptil veien. Naboen bemerker også at veien ikke vil erstatte 
eksisterende veier, men kommer i tillegg til disse.  
 
Videre anførers det at anskaffelse av hest, hundehold og småskalaproduksjon av 
grønnsaker, trolig vil føre til behov for gjerder og at friluftslivet naturlig utestenges i 
større grad.  
 
For øvrig vises det til kommentarer som fremgår av brev datert 4. juni 2018 om klage 
på dispensasjon (vedlegg 4). 
 
Rådmannens vurdering: 
 
Klager anfører at kommunen i sin behandling har lagt til grunn at traséen vil 
beslaglegge mer areal enn det som er tilfellet. Kommunen har lagt til grunn, i likhet 
med jordskifteretten, at en ny vei vil beslaglegge et skogsareal på totalt 6600 m². 
Klager mener dette ikke er riktig ettersom det oppgitte arealet inkluderer både grøfter 
som vil bli fylt igjen, og heller ikke tar hensyn til at eksisterende kjerreveitrasé vil 
bortfalle. Klager anfører at det riktige utgangspunktet er 3200 m² som utgjør 
kjørebanen uten grøfter, og at det må gjøres fradrag for eksisterende trasé på ca. 
2100 m². Totalt vil dette medføre at den nye traséen vil beslaglegge kun 1100 m² mer 
enn dagens trasé.  
 
Til dette vil rådmannen bemerke at grøfter ikke skal fylles igjen hvis veien skal 
bygges som landbruksvei klasse 3. Følgelig kan ikke arealet grøftene opptar trekkes 
fra beregningen om hvor mye areal som blir beslaglagt. Videre kan det ikke legges til 
grunn at eksisterende trasé bortfaller, ettersom veien er på annen manns grunn, og 
eier av gnr./bnr. 48/1,6 ikke kan pålegges at eksisterende vei fjernes.  
 
Rådmannen stiller seg uforstående til anførselen om at kommunen ikke har foretatt 
en selvstendig og balansert prøving jf. Forvaltningslovens § 17, hva gjelder hensynet 
til natur. Formannskapets vedtak av 29.08.2018 viser at kommunen har foretatt en 
selvstendig vurdering av alle sider i saken.  
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Når det gjelder hensynet til landbruk anfører klager at valgt trasé er prosjektert for å 
redusere skadevirkningene i forhold til eksisterende trasé. Det er på det rene at ny 
trasé vil ligge mer i randsonen av dyrket mark enn eksisterende trasé. Det tar 
imidlertid areal av område med produktiv skog. Videre, som det fremgår av 
Formannskapets vedtak av 29.08.2018, er ikke veien nødvendig for tømmerdriften i 
området, samt at omsøkt vei mangler blant annet velteplass som er nødvendig for en 
landbruksvei til bruk for tømmerdrift. 
 
Videre viser klageren til at trafikken som vil medføre av at et bolighus etableres ikke 
kan tillegges særlig vekt i vurderingen om hvilke ulemper dispensasjon vil medføre. 
Kommunen har ikke vektlagt økt trafikk i sitt vedtak av 29.08.2018. Videre ønsker 
rådmannen å bemerke at ved dispensasjon skal det foreligge en kvalifisert overvekt 
av fordeler for å kunne innvilge dispensasjon hvis dispensasjonen ikke vesentlig 
tilsidesetter formålet bak bestemmelsen, hvilket den vil gjøre i dette tilfelle. Det er 
altså ikke tilstrekkelig med en alminnelig interesseovervekt for å innvilge 
dispensasjon hvis de øvrige vilkårene er oppfylt.   
 
Klager anfører at tiltaket medfører en positiv effekt for friluftslivet, da en vei gir nye 
muligheter for forvaltning av skog og tilhørende kulturlandskap, og veiene vil gi økt 
tilgjengelighet, også for brukere med begrenset bevegelighet. Det er også anført at 
tiltakshaver vurderer å gå til anskaffelse av hest, som vil bidra til å understreke 
stedets egenart som småbruk, som vil ha en positiv side mot friluftslivet, da hest er 
naturlig innslag på småbruk. Det er rådmannens vurdering at disse anførslene ikke er 
nye fra behandlingen i formannskapet 29.08.2018, og viser til saksutredningen i 
vedtaket. Videre vil det bemerkes at etablering av vei endrer ikke området til innmark 
jf. Rg. 1995 s. 1184, men opprettelse av småbruk på gnr./bnr. 48/4 vil medføre at 
deler av eiendommen som i dag er å anse som utmark blir til innmark. Hvor stor del 
av eiendommen som vil bli til innmark er uavklart ettersom det bare er søkt om vei, 
men det er liten tvil om at det vil være ett større areal enn i dag som vil regnes som 
innmark hvor allmennhetens ferdselsrett ikke gjelder.  
 
Konklusjon: 
 
Klagen inneholder ikke nye momenter som medfører en annen vurdering om det 
foreligger grunnlag for dispensasjon fra LNF-a formålet enn det som fremgår av 
Formannskapets vedtak av 29.08.2018. 
 
Vedtaket av 29.08.2018 bør opprettholdes og klagen bør ikke tas til følge. Saken 
oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Vedtaket har ingen økonomisk konsekvenser for kommunen. 
 
Klageadgang: 
 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
for endelig avgjørelse. 
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Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
Alternativ innstilling: 
 

 
Vedtak: 
Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM)/Formannskapet har vurdert klagen i 
medhold av forvaltningsloven § 33.  
 
HTM/Formannskapet finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 29.08.2018. 
 
Vedtak av 29.08.2018 omgjøres og klagen tas således til følge. 
 
Dispensasjon fra LNF-a formålet innvilges for etablering av vei over gnr./bnr 48/1,6.    
 
Utvalgets begrunnelse for dispensasjon: 
Klagers anførsler utgjør momenter som medfører en annen vurdering fordi: (fyll inn) 
 
Vilkårene for dispensasjon er oppfylt fordi: (fyll inn) 
 
Klageadgang: 
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, 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 ønsker, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 
§ 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 

 
 


