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Saksprotokoll 
 
 

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

Saksbehandler:  Arve Bekkevard Saksnr.:  17/00525 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 4/19 24.01.2019 
2 Formannskapet 4/19 30.01.2019 
 

  
 
Formannskapets behandling 30.01.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet Kjetil Barfelts (FrP) forslag i HTM:  

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 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. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Formannskapets begrunnelse for dispensasjon: 
Formannskapet viser dessuten til vedtak fattet den 02.05.2018 om dispensasjon 

fra LNF-a-formålet i kommuneplanens arealdel og finner ikke at disse 

argumentene behøver å gjengis på nytt. 

 

Momentene som har fremkommet om det areal som påvirkes viser at dette er 

mindre enn tidligere lagt til grunn. 

 
Votering: 
HTM’s innstilling ble vedtatt 5-4 (2H, FrP, V) ved alternativ votering mot H og FrP’s 
forslag. 
 
Formannskapets vedtak 30.01.2019: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33. 
 
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.  
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Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 1. februar 2019 
 
Vibeke Berggård 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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