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Kommentar til Klage på avslag på søknad om adkomstvei til Tangen gnr. 48/4
Vi viser til klage skrevet av advokat Bjørn Clemetsen i brev av 13.9.2017 på vegne av tiltakshaver
Håvard Myhrer.
I sitt brev under punkt 2.2 hevder klager blant annet følgende : «Denne opprinnelige kjerreveien
beslagla også dyrkbar jord og skog. Den krysset jordet på gnr. 48, bnr. 1 og medførte derved
arronderingsulemper.» I samme punkt, tredje avsnitt skriver klager videre :« …den omsøkte veien
innebærer ikke omdisponering av dyrka mark slik vedtaket er basert på.»
Disse påstandene medfører ikke riktighet da det ikke eksisterer noen vei over dyrket mark slik klager
her hevder. Denne påstanden sammen med argumentet om arronderingsulemper baserer seg kun på
et teoretisk areal, som en kjerrevei kunne kommet til å beslaglegge hvis den i sin tid hadde blitt
anlagt. Klager viser også til samme teoretiske areal når han argumenterer for at den omsøkte veien
ikke innebærer omdisponering av dyrket mark, men fremstiller det heller som om det er snakk om en
flytting av veien.
Klager skriver i punkt 2.3 blant annet at: «..veien gir enklere adgang for turgåere i utsatte grupper,
som bevegelseshemmede og eldre mennesker…». Dette er påstander som ikke er nærmere
underbygget eller dokumentert av klager. Veien vil kun føre til én eiendom i skogen med hest- og
hundehold. Vi kan ikke se at dette er et egnet turmål for ovennevnte brukergruppe, da det blir en
blindvei som starter 3,5 km utenfor Ås sentrum uten mulighet for parkering.
For øvrig viser vi til vår tidligere innsendte merknad til søknaden i brev av 10.1.2017, der vi blant
annet pekte på at en slik vei vil utgjøre et stort inngrep i skogen, og at en eventuell eiendom vil virke
svært privatiserende på området. Vi kan ikke se at det fremkommer nye opplysninger i klagen som
gir grunn til å endre eller underbygge ytterligere de merknadene vi allerede har fremført.

Med vennlig hilsen
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