
 

 

Utvalg:  Utvalg for miljø plan og teknisk 
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Dato: 25.06.2020 
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PS 56/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste



 

 Arkivreferanse: 2020/4424-2 
 Arkivkode: 79/1/79/5/79/8/611 
 Saksbehandler: Atle Skjørestad 
 Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø 
 Dato: 10.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

25.06.2020 57/2020 

 

Forlengelse av jaktavtale på kommunens eiendommer i Skrelia gbnr 79/1 mfl. 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Hovedutvalget for miljø, plan og teknisk forlenger vedtar å videreføre avtalen med Lyngdal jeger- og 
fiskerforening om organisering av jakta på kommunens eiendommer i Skrelia / Røyseland. Og gir 
administrasjonen fullmakt til å skrive kontrakt om leie av jaktrettighetene på rådyr- og småviltjakt på 
eiendommene for en periode på 5 år, 2020 – 2025. 
 
Bakgrunn for saken: 
I sak 19/11, behandlet 08.06.2011 ble jaktretten på de kommunale eiendommene i Skrelia og 
på Røyseland leid bort til Farsund og Lyngdal jeger og fiskerforening. Avtalen gjaldt for 5 år. 
Farsund og Lyngdal jeger og fiskerforening har i brev mottatt av Lyngdal kommune den 
25.05.2020, søkt om videreføring av avtalen.  
 
 
Farsund og Lyngdal jeger- og fiskerforening arrangerer opplæringsjakt på de kommunale terrengene og 
leier ut jakt til medlemmer. Medlemmer kan kjøpe årskort for ett eller flere terreng, det selges også 
dagskort for småviltjakt. Ungdom som ikke er medlem i foreningen vil også få mulighet til å kjøpe 
dagskort. Et av foreningens formål er å tilby sine medlemmer attraktive og varierte jaktmuligheter i 
nærområdet til en fornuftig pris. 
 
Vurdering: 

SAKSFRAMLEGG
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Kommunens eiendom i Skrelia utgjøres av 6 teiger. Det har tidligere vært strid om grensen på teiger sør 
for Homsvatn, men det er avgjort i jordskifte slik at teigene kan bli en del av avtalen. Lyngdal kommune 
kjenner ikke til tvist om grenser angående de andre teigene.  
 
Avtalen gjelder for eiendommenene: 79/1, 79/5, 79/8, 80/1, 80/3 og 85/4.  
 

 
 
Utleie av jakta på disse eiendommene til Farsund og Lyngdal jeger- og fiskerforening vil gi 
jaktmuligheter til jegere uten egen eiendom eller avtale om å jakte på andre grunneiers 
eiendom. Utleie til FLJFF vil kunne gi jaktmuligheter til flest mulig. 
Det må inngås avtale om leieforholdet. Leieprisen for jaktrettighetene bør settes som det er 
avtalt i Farsund kommune. Avtalen bør gjelde for 5 år. Det må tas tilstrekkelig hensyn til at 
jordbruksarealet er bortleid til slått/beite for husdyr og at terrenget er mye brukt av turgåere. 
 
Eventuelle fellingstillatelser for rådyr gis av landbrukskontoret. 
 
Konklusjon: 
Ved utleie av jakt til FLJFF sikres flest mulig av Lyngdals innbyggere tilgang til jakt på kommunens arealer.  
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 Arkivreferanse: 2020/4749-3 
 Arkivkode: 243 
 Saksbehandler: Zvezdana Malbasa 
 Adm.enhet: Tekniske tjenester 
 Dato: 09.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

25.06.2020 58/2020 

 

Tilskudd til ekstra vedlikehold i 2020 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Utvalg for miljø, plan og teknisk vedtar at tilskudd til ekstra vedlikehold av bygg og vei benyttes til 
følgende tiltak: 

1. Kvås skole – Skifte vinduer, ytterdører og universell utforming av skolebygg (toaletter, dører, 
rullestolrampe, flyte ut gulv og skifte gulvbelegg). Estimert kostnad på kr 1 500 000. 

2. Byremo barneskole – skifte ut kledning, renovere betongfasade, halvtak og tilleggs- isolere. 
Estimert kostnad på kr 1 000 000. 

3. Å barneskole – ny heisplattform, lukke brannavvik, rette opp gulv i forskjellige rom. Estimert 
kostnad på kr 500 000. 

4. Årnes skole – skifte ut ødelagte fasadeplater. Estimert kostnad på kr 100 000. 
5. Lyngdal kultursenter – nødvendig vedlikehold på kr 300 000. 
6. Berge barneskole – skifte vinduer i sløydsalen. Estimert kostnad på kr 150 000. 
7. Lukke brannavvik prioriteres etter behov på kr 450 000. 
8. Bergsakerveien 15,17, 19 og 21 – maling og rømningsveier. Estimert kostnad på kr 800 000. 

 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 

SAKSFRAMLEGG
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Lyngdal kommune får kr. 4 800 000 i tilskudd fra Staten til ekstraordinært vedlikehold. Tilskuddet er et 
engangstilskudd for 2020, og gis til kommunene uten forutgående søknadsbehandling. Totalt 2 milliard 
kroner er fordelt etter innbyggertall, mens 500 millioner kroner er fordelt til kommuner med særlig høy 
arbeidsledighet.  
 
Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunale bygg og 
anlegg. Det kan også benyttes til tilsvarende tiltak som hører inn under kirkelig fellesråd, til mindre 
investeringer i nybygg/nyanlegg og til tiltak for tilrettelegging for besøk i sykehjem.  
Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i 
kommunens opprinnelige, vedtatte årsbudsjetter for 2020. Prosjektene må være satt i gang i løpet av 
2020. Det vil ikke stilles krav om kommunal egenandel på prosjektene som finansieres med tilskuddet.  
Revisor må attestere på at midlene har blitt brukt i tråd med forutsetningene. Ubrukte midler som følge 
av at tiltak ikke har blitt brukt i tråd med kriteriene, må tilbakebetales. Det legges opp til en særskilt 
rapportering om bruken av midlene til våren 2021.  
 
 
Vurdering: 
 
Avdeling bygg- og eiendom har det operative ansvaret for daglig drift og vedlikehold av kommunens 
eiendommer som består av ca. 100 000 kvadratmeter bygningsmasse, hovedsakelig skoler, barnehager, 
omsorgsinstitusjoner, kultursentrene. 
 
Det er store utfordringer innenfor bygningsmessig vedlikehold og de økonomiske ressursene er knappe.   
 
Uteseksjonen har blant annet ansvar for veivedlikehold, asfaltering, grøfting, kosting, 
brøyting og strøing, renhold av gater, drift- og vedlikehold av gatelys og vedlikehold av grønne arealer. 
Lyngdal kommune har ca. 215 km vei hvorav 132 km er grusvei. Vedlikeholdsetterslepet i den sørlige 
delen er stort.  
 
Tilskuddet bør brukes på de mest prekære områdene. Vi har laget forslag til tiltak som etter vår vurdering 
kan gjennomføres i perioden høst 2020 / vår 2021. Oppgitt estimert kostnad er uten moms. 
 

1. Kvås skole – Skifte vinduer, ytterdører og universell utforming av skolebygg (toaletter, dører, 
rullestolrampe, flyte ut gulv og skifte gulvbelegg). Estimert kostnad på kr 1 500 000. 

2. Byremo barneskole – skifte ut kledning, renovere betongfasade, halvtak og tilleggs- isolere. 
Estimert kostnad på kr 1 000 000. 

3. Å barneskole – ny heisplattform, lukke brannavvik, rette opp gulv i forskjellige rom. Estimert 
kostnad på kr 500 000. 

4. Årnes skole – skifte ut ødelagte fasadeplater. Estimert kostnad på kr 100 000. 
5. Lyngdal kultursenter – nødvendig vedlikehold på kr 300 000. 
6. Berge barneskole – skifte vinduer i sløydsalen. Estimert kostnad på kr 150 000. 
7. Lukke brannavvik prioriteres etter behov på kr 450 000. 
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8. Bergsakerveien 15,17, 19 og 21 – maling og rømningsveier. Estimert kostnad på kr 800 000. 
 
 
Konklusjon: 
 
Kommunedirektøren anbefaler at tilskuddet brukes som anbefalt ovenfor. Tiltakene er nødvendige, kan 
raskt igangsettes og vil styrke det lokale næringslivet. 
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 Arkivreferanse: 2020/2450-21 
 Arkivkode: Q14 
 Saksbehandler: Steinar Litland 
 Adm.enhet: Uteseksjonen 
 Dato: 18.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

25.06.2020 59/2020 

   

 

Behandling av klage på utvalg for miljø, plan og drifts vedtak 25.02.20 sak 13/2020 
vedrørende grinder på vei til Myglestøl 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Klage fra Advokatfirmaet Jensen AS pva Grimsby tas ikke til følge. Saken oversendes til kommunens 
klageorgan som er formannskapet.  
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Tiltakshaver ble gitt tillatelse til å sette opp 2 stk grinder på den kommunale veien til Myglestøl med 
hjemmel i veiloven. Nabo Grimsby ga på telefon uttrykk med misnøye, og ble oppfordret til å benytte sin 
klagerett om han var uenig i avgjørelsen, men påklaget ikke vedtaket. Saken kom opp som interpellasjon 
04.12.19 fra representanten Roger Abusland, Høyre. Ordføreren var uenig med administrasjonens 
vurderinger i saken og ønsket videre behandling i utvalg for miljø, plan og teknisk.  
 
Det ble laget sak til utvalg for miljø, plan og teknisk etter anmodning fra ordfører. Utvalget behandlet 
saken i møte 25.02.20 sak 13/2020 hvor de fattet følgende vedtak:  
 
Utvalg for miljø, plan og teknisk viser til vurderingene og vedtar å opprettholde tillatelse til oppsetting av 
to grinder på vei til Myglestøl.  

SAKSFRAMLEGG
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Melding om vedtak ble sendt ut 06.03.20. Vedtaket ble påklaget av Advokatfirmaet Jensen AS pva 
Grimsby 24.03.20.  
 
Det klages på følgende forhold:  

 Vedtaket er beheftet med saksbehandlingsfeil både når det gjelder prosessuelle regler, men 
også materielt sett. Opprinnelig vedtak ble fattet muntlig den 21.05.19. I epost fra kommunen til 
tiltakshaver Wehus den 22.07.19 ble det fastsatt noen enkle vilkår for tillatelsen. Grimsby fikk 
ingen kjennskap til tillatelsen før grindene ble satt opp. Dette er naturligvis også grunnen til at 
vedtaket ikke ble påklaget. Manglende begrunnelse for tillatelse, manglende muligheter for 
kontradiksjon og manglende utredning medfører etter henholdsvis forvaltningsloven §§ 25, 15 
og 17 at opprinnelige tillatelse åpenbart må anses ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil. 
Disse saksbehandlingsfeilene er bare delvis rettet opp i vedtaket av 25.02.20. Det foreligger 
fortsatt ikke tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor det er gitt tillatelse. Videre har ikke Grimsby 
som part i saken hatt anledning til å utale seg. Vedtak av 25.02.20 er beheftet med flere 
saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på innholdet og må oppheves og behandles på 
ny.  

 Veien er en offentlig vei og bør som hovedregel være uten hinder. Det vises til Norsk 
lovkommentar (Gauer og Elnæs) hvor det heter: Både grinder og ferister er i utgangspunktet 
uønsket på offentlig veg fordi de er til hinder for trafikken.  

 Utgangspunktet i veglova er at det ikke skal settes opp hinder i offentlig vei uten at det er 
nødvendig eller at det foreligger en klar interesseovervekt. Videre åpner det for at tillatelsen 
skal vurderes fortløpende og kan tas bort med to års varsel. Dersom grinden ikke er nødvendig 
kan den kreves fjernet umiddelbart.  

 Grindene er et urimelig hinder for brukerne av veien  
 Veien er i bruk av flere enn kun hyttebeboerne  
 Grinden fører til at turgåere parkerer utenfor veien fordi veien fremstår som privat vei  
 Diffuse vilkår for tillatelsen medfører usikkerhet for hvordan grindene skal forvaltes og for 

fremtidig utvikling.  
 Kostnaden med å gjerde den aktuelle strekningen er liten  
 Landbruksinteressene i saken er små.  

 
 

Vedtaket bør omgjøres slik at grindene tas bort. 
 
Mottatte klage er oversendt søker/tiltakshaver Wehus for kommentar. I brev datert 19.04.20 har de 
kommentert innkomne klage.  
 
Utklipp fra mottatte kommentarer:  
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Kommunen har mottatt e-post fra Grimsby 04.05.20 hvor kommentarer fra tiltakshaver på mottatte 
klage kommenteres. Grimsby er uenig i tiltakshaver Wehus sin kommentar på klagen. Kommunen har 
den 17.06.20 mottatt brev fra Dialogadvokatene pva Wehus. På bakgrunn av det Grimsby har skrevet til 
kommunen ser de behov for å komme med en kommentar. Dokumentene gjengis ikke her. Brev datert 
17.06.20 er vedlagt, mens e-post av 04.05.20 oversendes i egen forsendelse til utvalget pga dokumentet 
er unntatt offentlighet.  
 
Vurdering: 
Utvalgets vedtak er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagene behandles etter reglene i 
forvaltningsloven kapitel IV. Klagen er sendt inn i rett tid, klager har rettslig klageinteresse og det er 
avklart hva det klages på og hva klager ønsker endret. Vilkårene for å kunne behandle klagene vurderes 
å være tilstede. 
 
Kommunen er svært bevisst sitt ansvar i forhold til forvaltning av lovverket, men ser at vi i midlertid i 
denne saken har gjort en feil i forhold til varsel og utsending av vedtak. Dette har vi beklaget tidligere til 
de berørte partene og tar selvfølgelig kritikk på dette punktet.  
Det har vært dialog med klager, Per Grimsby. Den 13.08.19 ble det sendt SMS til Per Grimsby om saken, 
se vedlagt utskrift av logg. På dette tidspunkt var grindene allerede satt opp. Per Grimsby har muntlig 
gitt uttrykk for at han var imot tillatelsen som var gitt. Til dette har driftsleder ved tekniske tjenester ved 
flere anledninger opplyst Grimsby om at det må klages skriftlig på tillatelsen, uten at det har skjedd. 
Etter påtrykk fra politisk ble saken tatt opp og behandlet på nytt i utvalg for miljø, plan og teknisk den 
25.02.20. Utvalget vedtok å opprettholde tillatelse til å sette opp to grinder på vei til Myglestøl.  
 
På bakgrunn av mottatte klage har vi gått gjennom saken på nytt, og kan ikke se at det i mottatte klage 
kommer fram argumenter som tilsier at klagen skal tas til følge og vedtaket bør omgjøres.  
I klagen skrives det at «Grimsby fikk altså ikke kjennskap til tillatelsen før grindene bla satt opp. Dette er 
naturligvis også grunnen til at vedtaket ikke ble påklaget». 
 
Det kan stemme at Grimsby ikke hadde kjennskap til tillatelsen før grindene var satt opp, men som 
nevnt ble det sendt SMS til Grimsby 13.08.19, og han var da kjent med dette, og kunne ha påklaget 
vedtaket.  
Veien er offentlig og vi er svært restriktive for alle hindre i forbindelse med kommunal veg. I denne 
saken er det gjort grundige vurderinger. Fordeler og ulemper med å tillate grindene er vurdert opp mot 
fremkommelighet, trafikksikkerhet og hensynet til turgåere i område, samt hensynet til vegvedlikehold 
og gårdsdriften i tillegg til ulemper ved fremtidig skogsdrift.  
Det kan nevnes at denne veien var foreslått privatisert, men pga ny bosetting og drift ble det vedtatt at 
veien fortsatt skulle være kommunal.  
Det er i ettertid mottatt samtykke om grinder fra alle berørte grunneiere i området med unntak av Per 
Grimsby. Det argumenters med at «grindene er et urimelig hinder for brukerne av veien» og at «grinden 
fører til at turgåere parkere utenfor veien fordi veien fremstår som privat vei». Det er vi ikke enige i. 
Ulempene for brukerne av veien anses som ubetydelig, da grindene er satt opp på de siste 400 meter fra 
veiens ende. Grindene er tydelig merket med offentlig vei, slik at turgåere og andre ser at veien ikke er 
privat. Det er ikke er tilrettelagt for parkering på kommunal grunn, heller ikke i enden av veien slik at 
den angivelige trafikken av turgåere som vil parkere må gjøre dette på annen manns grunn uavhengig av 
grinder. Vedrørende dyr i veien så går veien her gjennom gårdstunet, farten er lav og det dreier seg kun 
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om sauehold. Sett opp mot andre steder i nabokommunene som har dyr i veien med langt høyere fart 
og stor trafikkmengde anser vi risikoen sau i veien ved Myglestøl som minimal. (Eksempelvis Lidraget 
mellom Hægebostad og Kvinesdal, og Sirdal.) Vi har ingen konkrete målte trafikktall for området rundt 
Myglestøl, men observasjoner fra egne mannskap og påtrufne brukere av området, tyder ikke på tung 
bruk av dette området som tur-sted. Vi har ingen indikasjon på at dette kan defineres som et område 
som krever særskilt hensyn til turgåere. Topografien i området gjør ferist uegnet ved 
eiendomsgrensene, grindene anses som den løsningen med minst konsekvenser for den kommunale 
driften av veien, også sett i forhold til langsgående gjerder gjennom tunet. Grindene letter driften for 
søker. Skal det gjerdes langs den kommunale veien vil det medført mange små beiteområder, noe som 
gjør det tungvint for driften, og kunne resultert i at deler av området ikke ble beitet. Å tillatte grinder, 
slik at dyrene kan beite her, vil ikke bare for søker være fordelaktig, men også for kommunen for å holde 
nede vegetasjon langs veien. De ulemper brukerne av veien påføres ved at grindene må åpnes, anses å 
være ubetydelig bla med tanke på trafikkmengden som er. I vår vurdering har vi vektlagt bosetting og 
driften av gården. Vi har hatt de økonomiske konsekvensene for både driften av gården og de ekstra 
utfordringene som kommer i forbindelse med oppsetting av grinder med i vurderingen, både ved 
oppsetting med også for ett eventuelt bortfall av tillatelsen. Vi har diskutert ulempene grinder kan 
medføre for eventuell skogsdrift på naboeiendommen, denne eiendommen har flere skogsveier inn i 
området med avkjørsel før de oppsatte grindene og er derfor ikke ansett som en vesentlig ulempe, 
hogst maskiner må søke tillatelse for å kunne transporteres på den kommunale veien og dersom dette 
skulle være aktuelt vil det være fullt mulig å komme til en minnelig løsning rundt grindene dersom det 
skulle bli behov for det.  
 
Vilkårene for tillatelsen er etter vår oppfatning hverken diffuse eller utydelige, det er gitt tydelig beskjed 
om hvilke vilkår som gjelder og at dersom forholdene endrer seg vil tillatelsen trekkes tilbake. Det er 
avklart ansvarsforhold for grindene og at tillatelsen gjelder for sauehold. 
 
På bakgrunn av forholdene nevnt over anbefales det at klagen ikke tas til følge. 
 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at klagen ikke tas til følge og at saken oversendes til kommunens 
klageorgan som er formannskapet. 
 
 
 
Vedlegg: 

1 17.06.2020 - Brev til Lyngdal kommune.pdf 
2 Vedtak i UMPT 25.02.20: Vurdering av bruk av grind på vei til Myglestøl 
3 Tilbakemelding på klage - bruk av grind på vei til Myglestøl 
4 Klage på vedtak om grind 
5 Brev fra Wehus datert 19 
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   Vanse, 17. juni 2020 

 

SAK 2020/2450 
 
NABOKONFLIKT:  
Undertegnede bistår Sølvi og Per Arnt Wehus i konflikt med Per og Nordlys Grimsby. Det er 
tilkommet en del i saken som nødvendiggjør et tilsvar herfra. Det vises da særlig til brev fra 
Grimsby av 6. mai 2020 og til epost fra Grimsby den 2. juni 2020. 
 
Grimsby og Wehus står i nabokonflikt med hverandre. Det synes viktig å fremheve for 
kommunen, da flere av Grimsbys påstander mot Wehus må leses i lys av dette. Partene har også 
vært i konflikt tidligere. bl.a. etter at Per Grimsby kjørte ned en kabel som han ikke ville gjøre opp 
for. Wehus husker klart at Nordlys Grimsby fem måneder etter hendelsen gjentatte ganger 
påpekte at Wehus selv var ansvarlig for kablene. Wehus måtte gjøre jobben selv og fikk først 
erstatning 16,5 mnd. fra paret Grimsby. Det var etter dom fra forliksrådet.  
 
Hendelsen synes verken glemt av Grimsby eller Wehus, men ny nabokonflikt startet da Grismby 
– på Wehus sin eiendom – bygget bro over yngelførende bekk, samt utvidet grøfter langs veien. 
Verken bro eller grøfter ble bedt om tillatelse til av Wehus, det ble ikke engang opplyst om 
arbeidet til grunneier Wehus. Den private veien går over Wehus sin eiendom og til Wehus sin 
egen traktorvei samt til Grimsbys bolig på Hepte. Grøftenes størrelse medførte at Wehus ble 
avskåret fra å ta ut grus fra eget grustak. Brobyggingen medførte at den private veien ble utvidet 
i størrelse på området over bekken, samt at bekken under ble endret. Wehus forsøkte etter disse 
hendelsene å få til en dialog med Grimsby, men opplevde at motparten da var av den oppfatning 
at de som var fastboende kunne gjøre som de ville.  
 
Til tross for oppstått nabokonflikt knyttet til broen, bygget Grimsby broen opp enda større da 
den første ble tatt under ekstremvær. Ved siste utbygging sto plutselig en stor gravemaskin i 
bekken. Bekken ble endret helt, og en massiv betongbro ble støpt. Dette arbeidet var ikke bare 
privatrettslig ulovlig som følgende av manglende tillatelse fra grunneier Wehus, men det var også 
offentligrettslig ulovlig da arbeidet selvfølgelig skulle vært søkt. Dette var yngelførende bekk. 
Wehus har som følge av dette måtte følge opp sak ovenfor Lyngdal kommune, Vest-Agder 
Fylkeskommune og Fylkesmannen. Fylkesmannens saksnr. er 2016/17146. 
 
Videre eskalerte konflikten da Wehus i 2019 anmodet Grimsby om at han måtte gjerde i tråd med 
den tinglyste gjerdeforpliktelsen han har som følge av tidligere jordskifte. Grimsby nektet, og 
saken er nå til behandling i Lista Jordskifterett. Grinder over de private vegene er da også tema. 
Grimsby vil nekte Wehus grind over enhver vei, enten den er kommunal eller privat. En slik 
situasjon vil nærmest umuliggjøre den fastboende Trond Arild Wehus sin drift. Veiene slynger 
seg over de aller fleste innmarks jorder og utmarks jorder på stedet. Uten grind må sauene 
innegjerdes på små områder. I så fall må de forflyttes svært ofte fra teig til teig. Det vil i stor grad 
vanskeliggjøre driften.   

   ADVOKATFULLMEKTIG M.N.A. 

  Tor Sverre Fuglestein 
⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯  

    Ansvarlig advokat: Paul Rynning 

 
Lyngdal kommune 
Sendt pr. epost 
    

 
 
.. Org.nr. 968 219 804 MVA 

..Besøksadresse: 

..Abrahams Berges vei 3, Vanse 

..Postadresse: 

..Postboks 153, 4558 Vanse 

..Telefon: 97 71 07 14 

..E-post: tor@dialogadvokatene.no 
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Den relativt detaljerte beskrivelsen av nabokonflikten sett fra Wehus sin side, er i stor grad uten 
betydning for kommunen i sak om grinder på kommunal vei. Grimsbys to brev, med til dels 
sjikanerende innhold og personangrep retter mot min klient, har likevel gjort det nødvendig 
herfra og komme med et tilsvar for å balansere beskrivelsen.  
 
VEDTAKETS LOVLIGHET: 
Det bemerkes at det fra Grimsbys side er argumentert for at vedtaket er i strid med vegloven og 
forvaltningsloven. Det er i den anledning lagt betydelig vekt på manglende forhåndsvarsel og at 
vedtaket ble gjort muntlig av saksbehandler. Jeg går ikke inn på om det her foreligger 
saksbehandlingsfeil, da dette i alle tilfeller for lengst er rettet som følge av behandlingen i utvalg 
for miljø plan og teknisk i 25. februar 2020.  
 
For at gårdbrukeren skal få benytte det aktuelle området til beite, er det nødvendig med grind 
på veien. Kommunen er gitt anledning til å tillate grind og/eller ferist på kommunal vei. 
Kommunen har vurdert en rekke forhold og vektet dem. Når kommunens skjønn er at grinder 
skaper mer nytte enn besvær og de relevante momenter er vurdert, er veglovens vilkår oppfylt. 
Ingen lovlighetskontroll ville satt i tvil det godt begrunnede skjønnet kommunen har gjort i 
vurderingen om grind skal tillates eller ikke.  
 
Gården har fastboenende, noe som i seg selv er avgjørende for at veien ikke er privatisert. Videre 
er det svært liten trafikk på veien. Den trafikk som likevel foreligger, vil enkelt kunne 
gjennomføres på god og trafikksikker måte ved at den enkelte åpner og lukker de ulåste grind. 
Grindene har også hatt en utilsiktet positiv effekt ved at sportskjøring av uregistrerte crossykler, 
firehjulere og sekshjulere i høy hastighet, som tidligere var et problem, nå hovedsakelig foregår 
utenfor denne veien.   
 
Til orientering kan det også nevnes at de berørte eiendommene er 235/1, som eies av Sølvi og 
Per Arnt Wehus, men som drives og bebos av deres sønn Trond Arild Wehus. Den fastboende 
Trond Arild Wehus planlegger sin fremtid på Myglestøl. Han driver med sau, og har planer om å 
hovedsakelig kunne livnære seg av dette. Om det lykkes vil man også få gjenervervet det flotte 
kulturlandskapet og kommunen vil få opprettholde bosetning på avsidesliggende steder i 
kommunen.  I tillegg til Sølvi, Per Arnt og Trond Arild Wehus, brukes også eiendommen av andre 
familiemedlemmer, blant annet Sølvis foreldre og Terje Wehus sine søsken. Gårdshuset har 
adresse Myglestølveien 51. Hytten med adresse Myglestølveien 60 tilhører Sølvi og Per Arnt, 
mens Myglestølveien 75 tilhører Trond Arilds søster og Myglestølveien 62 eies av Sølvis mor og 
tante i felleskap. Ingen har innvendinger mot grindene, ingen av dem ønsker dem fjernet. 
 
Etter påstand fra Grimsby om at enkelte av eierne/brukerne av de ovenfor nevnte eiendommer 
skal være i mot grinder, har Sølvi undersøkt dette og fått dette klart tilbakevist. Brukerne opplyser 
til Sølvi at de ikke opplever grindene som problematiske og ikke ønsker dem fjernet. 
Dokumentasjon på dette kan ettersendes.  
 
Veien avsluttes ved hytten til Per Grimsby kun noen meter over den siste grinden. Det betyr at 
Grimsby må åpne og lukke to grinder når han skal kjøre til eller fra hytta. Det lille besvær 
hytteeieren har med dette må veie svært lite i forhold til den nytte grindene har for driften av 
Myglestøl gård. Det at Trond Arild går i gang med å drive denne avsidesliggende gården, har også 
stor samfunnsnytte. Dette både for distrikter og for Lyngdal kommune. Wehus vil bidra med 
matforsyning, han vil bygge opp næring i Lyngdal kommune, og hans arbeid vil revitalisere 
kulturlandskapet rundt Myglestøl langt inne på heiene i Kvås.  Når det gjelder skogbruket vises 
det til at også Skogselskapet – etter det som fremkommer av sakens dokumenter – har uttalt seg 
positivt om grindene til Lyngdal kommune. 
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Vanse, 17. juni 2020. 
 
 
Tor Sverre Fuglestein 
Advokatfullmektig 
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 Arkivreferanse: 2020/2450-1 
 Arkivkode: Q14 
 Saksbehandler: Steinar Litland 
 Adm.enhet: Uteseksjonen 
 Dato: 12.02.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for miljø plan og 
teknisk 

25.02.2020 13/2020 

 

Vurdering av bruk av grind på vei til Myglestøl 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Utvalg for miljø, plan og teknisk viser til vurderingene og vedtar å opprettholde tillatelse til oppsetting av 
to grinder på vei til Myglestøl. 
 
 
Utvalg for miljø, plan og teknisks Behandling 25.02.2020: 
  
Børge Sundnes, KrF, fremmet følgende tilleggsforslag til kommunedirektørens anbefaling: 

Porten må merkes med at det er offentlig vei. 

  

 Bernt Mushom, H, fremmet følgende forslag: 

Utvalg for miljø, plan og teknisk opphever tillatelsen til oppsetting av to grinder på vei til Myglestøl.  

  

Avstemming: 

Alternativ avstemming: Det ble stemt over kommunedirektørens anbefaling mot forslaget fra Bernt 
Mushom, H. 

SAKSFRAMLEGG
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Bernt Mushom, H, sitt forslag falt med to stemmer (Edna Marie, H, og Bernt Mushom, H)  

mot fire stemmer (Børge Sundnes, KrF, Gordon Dragland, Ap, Tonje Rødland, KrF og Karsten Fidjeland, 
Sp). 

  

  

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Børge Sundnes, KrF: 

Forslaget falt med en stemme (Børge Sundnes, KrF) mot fem stemmer (Edna Marie, H, og Bernt 
Mushom, H, Gordon Dragland, Ap, Tonje Rødland, KrF og Karsten Fidjeland, Sp). 

  

  

 
Utvalg for miljø, plan og teknisks Vedtak 25.02.2020: 
  
Utvalg for miljø, plan og teknisk viser til vurderingene og vedtar å opprettholde tillatelse til oppsetting 
av to grinder på vei til Myglestøl. 

  
 
 

 

Bakgrunn for saken: 
 
Tiltakshaver ble gitt tillatelse til å sette opp 2 stk grinder på den kommunale veien til Myglestøl med 
hjemmel i veiloven. Saken kom opp som interpellasjon fra representanten Roger Abusland, Høyre av 
04.12.19. Ordføreren er ikke enig i de administrative vurderingene som er gjort i denne saken ønsker 
videre behandling i utvalg for miljø, plan og teknisk. Det administrative vedtaket og svar på interpellasjon 
følger som vedlegg.  
 
Vurdering: 
 
Administrasjonen ga tillatelse til oppsetting av to grinder ved eiendomsgrense ved Myglestøl gård. 
Garden har fastboende og husdyrhold og svært liten trafikk. Grindene er av en godkjent utførsel og åpnes 
lett med enkelt håndgrep. Det er ingen gjennomgangstrafikk og kun adkomstvei for 3 hytter i tillegg til 
gårdens bebyggelse. Det er viktig å understreke at dersom det ikke hadde vært fastboende ville veien 
vært lagt ned fra kommunens side. Det er også viktig å understreke at framkommelighet og 
trafikksikkerhet er viktige vurderingskriterier også i denne saken. Søker ville ikke fått tillatelse dersom det 
hadde vært fastboende innenfor eller om vurderingen hadde avdekket vesentlige utfordringer. (Med 
vesentlig menes her f.eks. daglig behov for passering, fare for ulykker m.m.) I positiv retning vil redusert 
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fart gjennom gårdstun være en ønsket effekt. Sporadisk behov for passering som vi regner normalt for 
hytter regner vi ikke som vesentlig ulempe.  

Administrasjonen har ikke mottatt noen skriftlig klage på grindene fra de involverte partene. 

Ordfører påpeker at denne tillatelsen kan skape presedens i lignende saker. Dersom forholdene er like og 
forutsetningene er de samme vil en ny søknad bli vurdert etter de samme kriteriene. Dersom det fra 
politisk hold avgjøres at grinder skal forbys brukt, vil det være nødvendig med en justering som også 
holder juridisk da grinder og ferister sidestilles i lovverket som det samme. Dette vil medføre at også 
feristene må fjernes, med de konsekvenser det måtte medføre økonomisk. 

Ordfører viser videre til en vei stengt med bom (Ramsfjordveien) og setter likhetstegn mellom den og 
Myglestølveien. Dette er ikke sammenlignbart da bommen på Ramsfjordveien er låst med nøkkel, 
grindene er åpne for alminnelig ferdsel både for gående og kjørende. Argumentet for turgåere mener vi 
ikke er relevant da det er helt vanlig med grinder som åpnes og lukkes f.eks. turstien over Månetoppen. 
Der må turgåere gå gjennom en grind og det er ikke registrert klager på denne grinden.  

Biltrafikk vil måtte åpne og lukke etter seg, men trafikkgrunnlaget er her så lite at det anses som lite 
hindrende selv om enkelte kan oppleve det irriterende. Renovasjon hentes på utsiden av første grind, 
skogselskap har uttalt seg i saken og anser grinder av denne typen som uproblematisk. Det har vært 
grundige overveielser der vi har vurdert framkommelighet, økonomi, drift samt ulemper grinder 
medfører. 

 
Konklusjon: 
 
Kommunedirektøren anbefaler hovedutvalget for miljø, plan og teknisk å opprettholde tillatelse om 
oppsetting av grinder på Myglestølveien. 

 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Tillatelse til å opsseting av to gringer - Myglestølveien 
2 Svar på interpellasjon fra Høyre - grunneiers adgang til å begrense offentlig ferdsel på kommunal 

vei - Myglestølveien 
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Sølvi Karin Wehus 
Lauvåsen 5 
4560 Vanse 
Norway 
solviwehus@hotmail.com 
 
 
 
922421498 
LYNGDAL KOMMUNE 
Postboks 353 
4577 LYNGDAL 
 

Dato:19.4.2020
 
 
 
 
 
Saknr: 2020/24503
 
Grinder på Myglestøl.

24



25



26



27



28



Brev fra Wehus datert 19.04.20 – tilbakemelding på klage 
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