
Fra: Bartnikiewicz Ewa <ewa.bartnikiewicz@vegvesen.no> 
Sendt: 15. februar 2019 12:08 
Til: Per Ernesto Øveraas 
Emne: SV: klage på vedtak - deres referanse: 18/01320-15 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
Hei igjen 
 
Ved en inkurie ble ikke dispensasjonsvedtak fattet 10.10.2018 påklaget innen klagefristen. 
Likevel anser Statens vegvesen dispensasjonssaken som vesentlig og derfor klager vi på både 
dispensasjonsvedtaket og delevedataket i brevet vårt datert 16.01.2019.   
 
Vi ber kommunen å behandle saken, fordi det er vanskelig for oss å se at fordelene ved å gi 
dispensasjonen i dette tilfellet er klart større for samfunnet enn ulempene etter vår samlede vurdering.  
Dersom dere ikke velger å behandle klagen, må kommunen forvente at Statens vegvesen vil påklage 
vedtak ved lignende saker i fremtiden. Vi viser i denne sammenheng til vår forhåndsuttalelse og 
departementets veileder for dispensasjoner som tilsier at fagetatens sterke anbefaling som hovedregel 
skal følges i dispensasjonssaker. Vi ber derfor kommunen behandle klagene for begge forhold. 
 
Med tanke på fremdrift hvordan vi skal gjøre det praktisk? Vil dere at Statens vi skal sende et nytt brev? 
 
 

Med hilsen 

Ewa Bartnikiewicz 

 
Statens vegvesen, Vegavdeling Akershus, Plan Akershus 

Besøksadresse: Østensjøveien 34, OSLO 

Mobil: +47 95112547 epost: ewa.bartnikiewicz@vegvesen.no 

www.vegvesen.no epost: firmapost-ost@vegvesen.no  
  
 
 

Fra: Per Ernesto Øveraas <Per.Ernesto.Overaas@as.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 12. februar 2019 15:18 
Til: Bartnikiewicz Ewa <ewa.bartnikiewicz@vegvesen.no> 
Emne: SV: klage på vedtak - deres referanse: 18/01320-15 
 
Hei!  
 
Jeg skal forsøke å utdype. Jeg har vedlagt SVV sin klage, samt kommunens to vedtak.  
 
10.10.2018 innvilget formannskapet dispensasjon for utvidet bruk av avkjørsel (ifm mottatt delesøknad 
på gnr. 27 bnr. 30) til Fv152 i strid med kommuneplanens bestemmelse § 6.2 (holdningsklasser for 
avkjørsler) og § 23.2 (bestemmelser for LNF-B). Vedtaket ble ekspedert til, blant annet, SVV 15.10.2018 
og kommunen mottok ingen klage innen klagefristen.  
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21.12.2018 innvilget byggesaksavdelingen vedtak om fradeling ihht dispensasjonsvedtaket. SVV ble satt i 
kopi da vedtaket ble ekspedert.  16.01.2019 mottar Ås kommune klage på vedtak.  
 
Det som har skapt litt forvirring er en sammenblanding av overnevnte to vedtak i SVV sin klage. Klagens 
overskrift refererer til disp.vedtaket, men første bolk i klagen beskriver delevedtakets innhold. Klagens 
begrunnelse og konklusjon er forankret i disp.vedtaket.  Imidlertid mener jeg det blir feil å begrunne 
klagen på delevedtaket i en dispensasjon som ikke ble påklaget. Det er dermed litt usikkert hva det 
egentlig klages på, disp.vedtaket eller delevedtaket?  
 
Håper det var litt oppklarende. Bare ta kontakt hvis du trenger mer informasjon! 
 
 
Med hilsen,  

Per Ernesto Øveraas  

rådgiver  

enhet for plan, miljø og næring 

skoleveien 1, 1430 Ås 

telefon: 64 96 20 76  

sentralbord: 64 96 20 00  

www.as.kommune.no  

 
 
 
 
 
 
 

Fra: Bartnikiewicz Ewa [mailto:ewa.bartnikiewicz@vegvesen.no]  

Sendt: 12. februar 2019 14:14 

Til: Per Ernesto Øveraas 
Emne: klage på vedtak - deres referanse: 18/01320-15 

 
Hei Per  
 
Viser til en hyggelig samtale i dag. 
 
Du nevnte at Statens vegvesen blander to temaer i klagen datert 16.01.2019. Det er mulig at jeg har 
misforstått, kan du utdype dette nærmere?  
 
 

Med hilsen 

Ewa Bartnikiewicz 

 
Statens vegvesen, Vegavdeling Akershus, Plan Akershus 

Besøksadresse: Østensjøveien 34, OSLO 

http://www.as.kommune.no/
mailto:ewa.bartnikiewicz@vegvesen.no


Mobil: +47 95112547 epost: ewa.bartnikiewicz@vegvesen.no 

www.vegvesen.no epost: firmapost-ost@vegvesen.no  
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