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KJENNELSE 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus v/styreleder Nikolai Norman og styremedlem 

Randi Wilhelmsen (heretter "NOA"), har begjært midlertidig forføyning overfor Ole 

Kristen Karlsrud (heretter "saksøkte") med følgende påstand: 

1. Ole Kristen Karlsrud pålegges umiddelbart å stanse pågående anleggsarbeider 

iverksatt i henhold til Nordre Follo kommunes vedtak 26.10.2022 inntil rettskraftig 

avgjørelse i vei-saken foreligger. 

2. Ole Kristen Karlsrud dekker NOAs omkostninger til denne begjæring begrenset til 

rettsgebyr. 

Sakens bakgrunn:  

Begjæringen gjelder Nordre Follo kommunes vedtak av 26.10.2022, som gir grunneier Ole 

Kristian Karlsrud tillatelse til ombygging av 4,45 km av eksisterende traktorveier til 

skogsbilvei på eiendommen Karlsrud Nordre Follo kommune (heretter "eiendommen"). 

Vedtaket gir også nevnte grunneier tillatelse til nybygging av 0,85 km skogsbilvei på 

eiendommen, slik at hele det godkjente veitiltaket er på totalt 5,30 km. Alt er klassifisert 

for tungtransport (klasse 3), og eiendommen ligger innenfor Markagrensen.  

Saken var av Nordre Follo kommunes utvalg for klima, teknikk og miljø, planmessig 

utelukkende behandlet etter landbruksveiforskriften, jf. saksprotokoll av 26.10.2022 i sak 

42/22. NOA påklaget derfor kommunens vedtak 31.10.2022, med krav om utsatt 

iverksettelse.  

I klagen ble det blant annet vist til at plan – og bygningslovens krav om reguleringsplan i 

lovens § 12-1 tredje ledd, med tilhørende krav til departementets stadfestelse av planens 

forenlighet med markalovens formålsbestemmelse, ikke inngikk i kommunens 

saksfremlegg, se lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 7 

annet ledd.   

NOAs krav om utsatt iverksettelse ble ikke tatt til ved Follo landbrukskontors beslutning 

av 08.12.2022. I beslutningen ble det vist til at det fremstår som usikkert hvorvidt 

veiprosjektet skulle blitt behandlet gjennom reguleringsplan, men det ble uansett ansett 

som lite sannsynlig at godkjennelsen som ble gitt tiltakshaver ville falle bort. Etter en 

helhetlig, foreløpig avveining av de ulike momentene i saken, kom derfor kommunen til at 

vedtaket kan iverksettes før klagen er behandlet.  

NOA innsendte deretter samme dato, varsel om søksmål/midlertidig forføyning dersom 

omgjøring ikke ble bekreftet innen 15.12.2022. Landbrukskontoret besvarte dette varselet 

13.12.2022, og fastholdt sin beslutning. Landbrukskontoret anførte også at 

reguleringsspørsmålet var vurdert i saksfremlegget den 26.10.2022. Ingen tilbakemelding 

fra Statsforvalteren er mottatt.  
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NOA har i begjæringen hovedsakelig anført følgende:   

NOA har gjennom siste uke mottatt rapporter og fotodokumentasjon som bekrefter 

omfattende anleggsvirksomhet i det berørte naturområde. Det er i denne forbindelse 

fremlagt fotomateriale fra det omtvistede anleggsområdet i uke 50.  

For å sikre viktige natur- og miljøverdier mot omfattende irreversible anleggsinngrep er 

NOA nå henvist til å anmode tingretten om midlertidig sikring av de arealer som inngår i 

det omfattende veiprosjektet på eiendommen. Saksøkte er gjort kjent med den 

klagebehandling som pågår, men har til tross for den tvil som fremkommer i kommunens 

saksfremlegg iverksatt veiprosjektet.  

NOA gjør gjeldende at kommunens vedtak 26.10.2022 er ugyldig, og vil reise søksmål for 

å få dette fastsatt. Veianlegget er et større anleggstiltak som fanges opp av plan- og 

bygningsloven § 12-1 tredje ledd. Fravær av behandling etter denne bestemmelse med 

tilhørende sviktende stadfestelse av departementet i henhold til markalovens § 7 annet ledd 

jf. markaloven §1, representerer en alvorlig saksbehandlingssvikt som antas å ha fått 

avgjørende betydning for vedtaket.  

Det vises i denne forbindelse til NOAs begrunnelser i saksprotokollen for 

kommunedirektørens innstilling, klage av 31.10.2022 og varsel om søksmål/midlertidig 

forføyning av 08.12.2022. Videre vises det til NIBR-rapport 2020:17 (Oslo Met) punkt 

3.3.2.5, der det blant annet tas til ordet for at reguleringsplanplikten etter § 12-1 tredje ledd 

også gjelder fullt ut for blant annet landbruksveier.  

Videre tar kommunen tar feil når den gjør gjeldende at saksøktes rettigheter etter vedtaket 

av 26.10.2022, ikke vil bli berørt selv om vedtaket kjennes ugyldig. Saksøkte er varslet om 

at oppstart før klagesaken er sluttført skjer for hans regning og risiko. Forvaltningsrettens 

bestemmelser om klagerett anføres derfor å være uten reelt innhold hvis kommunens 

forståelse legges til grunn. 

Som begrunnet ovenfor har kommunen ikke gjennomført den behandling som er fastsatt i 

plan- og bygningsloven. Kommunen har verken i saksfremstillingen eller vedtak tatt 

stilling til hvorvidt Karlsrudveien er et større anleggstiltak. Plan- og bygningsloven er en 

sektorovergripende lov som ikke er tilsidesatt av landbruksveiforskriften. Sviktende 

reguleringsplan har medført at departementets kontroll med oppfølgning av markalovens 

formål har uteblitt, jf. markaloven § 7 annet ledd. En reguleringsplan ville ytterligere sikre 

en mer omfattende høringsprosess, herunder spørsmålet om konsekvensutredning.  

Fraværet av slik saksforberedelse representerer en grunnleggende svikt i den kommunale 

behandling, som må medføre at vedtaket kjennes ugyldig. NOA har følgelig 

sannsynliggjort et krav, jf. tvisteloven § 34-2.  

Videre er det også sannsynliggjort sikringsgrunn. Saksøktes oppstart av et omfattende 

veianlegg mens klagebehandlingen pågår, medfører vidtrekkende og irreversible 
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naturskader i et mye brukt område av stor betydning for naturmangfold, friluftsliv og 

rekreasjon. Det vises til det ovenstående som bekrefter at sikringsgrunn foreligger.  

Det varslede søksmål om vedtakets ugyldighet vil heller ikke kunne gi avklaring før 

anleggstiltaket er fullført. Saksøker anmoder videre at saken avgjøres uten rettsmøte.  

 

Rettens vurdering 

Retten bemerker innledningsvis at tvistelovens klare hovedregel er at alle parter i tvist om 

midlertidig forføyning skal gis adgang til å uttale seg, og at det innkalles til ordinære 

muntlige forhandlinger før domstolen treffer avgjørelse i saken, jf. tvisteloven § 32-7 (1). 

Det er likevel adgang for å treffe avgjørelse uten slik kontradiksjon og rettsmøte «[d]ersom 

det er fare ved opphold», jf. tvisteloven § 32-7 (2).  

Selve begjæringen om midlertidig forføyning, vil i utgangspunktet bare kunne tas til følge 

dersom saksøkeren har sannsynliggjort et materielt hovedkrav og en prosessuell sikrings-

grunn, jf. tvisteloven § 34-2 (1). Videre stilles det også krav om proporsjonalitet mellom 

den skade og ulempe som saksøkte blir påført, mot saksøkerens interesse i at det blir 

besluttet en midlertidig forføyning, jf. tvisteloven § 34-1 (2).  

Retten har kun hatt praktisk mulighet til å gjennomlese NOAs anførsler mot kommunens 

vedtak av 26.10.2022, slik disse fremgår av forføyningsbegjæringen av 19.12.2022, med 

tilhørende bilag. Retten har også sett nærmere på partenes ulike rettsoppfatninger som 

fremgår av dokumentasjonen tilhørende nevnte forføyningsbegjæring, og sett disse opp 

mot aktuell lovgivning og relevant rettspraksis.    

Etter rettens syn foreligger det på nåværende tidspunkt ikke et tilstrekkelig belyst 

saksgrunnlag som gjør det mulig for retten å foreta noen forsvarlig og inngående vurdering 

av det omstridte vedtakets gyldighet. Som en konsekvens har NOA strengt tatt ikke 

overbevist retten om at det er grunn til å mene at kommunens vedtak av 26.10.2022 er 

ugyldig. Utgangspunktet er derfor at det ikke er sannsynliggjort at det foreligger et 

materielt hovedkrav etter tvisteloven § 34-2 (1).  

Det kan likevel avsies en rettsavgjørelse i en saksøkers favør, selv om hovedkravet ikke er 

blitt sannsynliggjort, jf. tvisteloven § 34-2 (2). Bestemmelsen har nærmest identisk 

formulering som ovennevnte bestemmelse i tvisteloven § 32-7 (2), og bestemmer at 

«[d]ersom det er fare ved opphold, kan midlertidig forføyning besluttes selv om kravet ikke 

er sannsynliggjort».  

Riktignok er det i forarbeidene til den tidligere lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig 

sikring av 1992, samt juridisk teori tatt til orde for at disse to likeformede unntaksbestem-

melsene ikke bør komme til anvendelse i saksforhold hvor det i en viss utstrekning kan 

åpnes for, eller er åpnet for kontradiksjon fra saksøkte, jf. blant annet Ot.prp. nr. 65 (1990-

1991) s. 267 og Schei m.fl. (2013) s. 1172.   
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Selv om selve forføyningskravet trolig til dels er kjent for saksøkte gjennom NOAs varsel 

til kommunen om søksmål/midlertidig forføyning av 08.12.2022, finner retten likevel at de 

to likartede unntaksbestemmelsene i tvisteloven §§ 32-7 (2) og 34-2 (2) skal komme til 

anvendelse i herværende tilfelle. Retten viser for det første – som i TOSL-2021-184887 – 
at en for rigid lovforståelse av når bestemmelsene kan komme til anvendelse, i ytterste 

konsekvens vil kunne medføre at verdifulle rettsgoder går tapt i påvente av mer 

tidkrevende kontradiksjon med innkalling til forutgående muntlige forhandlinger.    

For det andre viser retten til at en nærmere vurdering av partenes kryssende interesser også 

taler for at ovennevnte unntaksbestemmelser- i første omgang – bør komme til anvendelse. 

Det er ved denne interesseavveiningen særlig hensyntatt risikoen for at videre veiarbeid vil 

kunne innebære rettsstridige inngrep i natur- og miljø, som potensielt vil være irreversible 

og ikke-reparerbare i ettertid. Retten viser i denne forbindelse til at NOA har fremlagt 

dokumentasjon som etter rettens syn sannsynliggjør at det allerede er påbegynt arbeider 

som medfører naturinngrep. Dette til tross for at saksøkte må antas å være kjent med den 

klagebehandlingen som pågår, og som potensielt vil kunne medføre at vedtaket er ugyldig. 

Etter rettens syn er det derfor sannsynliggjort at «det er fare ved opphold», jf. tvisteloven 

§§ 32-7 (2) og 34-2 (2).   

Riktignok må retten legge til grunn at saksøkte har en interesse i å få startet på byggingen 

av veien i tråd med vedtaket. Retten kan imidlertid ikke se at denne interessen er 

tungtveiende nok, sett opp mot de kryssende interessene redegjort for ovenfor. Etter rettens 

syn vil ikke skadevirkningene for saksøkte ved en forføyning være like vesentlige som de 

potensielle skadevirkningene for natur- og miljø. Det vises i denne forbindelse også til at 

saksøkte raskt vil ha adgang til å kunne bestride en midlertidig forføyning ved å begjære at 

det gjennomføres etterfølgende muntlige forhandlinger i medhold av tvisteloven § 32-8. En 

slik etterfølgende muntlig forhandling vil trolig kunne gjennomføres i januar 2023.  

Ettersom retten har funnet at det er sannsynliggjort «fare ved opphold», finner retten at den 

midlertidige forføyning skal tas til følge. Retten bemerker i denne forbindelse at den av 

samme grunn avsagt kjennelse uten muntlig forhandling, jf. tvisteloven § 32-7 (2). 

Saksøkte har derfor ikke uttalt seg til retten, og ikke fått kravet forelagt seg.  

Videre bemerker retten at den finner det tilstrekkelig sannsynliggjort at det er nødvendig å 

få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller 

ulempe, slik at det foreligger sikringsgrunn etter tvisteloven § 34-1 bokstav b). Retten viser 

– som i drøftelsen ovenfor –  at det er sannsynliggjort at saksøkte allerede har påbegynt 

veiarbeidene, til tross for at klagebehandling av vedtaket pågår. Videre veiarbeid vil derfor 

potensielt kunne medføre rettsstridige inngrep i natur- og miljø som er irreversible og ikke-

reparerbare.  

Retten kan heller ikke se at den skade eller ulempe som saksøkte blir påført ved 

forføyningen står i åpenbart misforhold til den interesse NOA har i at forføyningen blir 
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besluttet, jf. tvisteloven § 34-1 (2). Retten viser i denne forbindelse til vurderingen av de 

kryssende interessene i saken ovenfor, som viser at saksøktes interesse ikke kan veie 

tyngst. Retten mener derfor at en stans i de pågående anleggsarbeidene iverksatt i henhold 

til kommunens vedtak av 26.10.2022, er forholdsmessig.  

Begjæringen om midlertidig forføyning blir etter dette å ta til følge. Dette innebærer at de 

pågående anleggsarbeidene iverksatt i henhold til kommunens vedtak av 26.10.2022 må 

stanses. Retten finner imidlertid at NOAs påstand om at arbeidene må stanses frem til 

rettskraftig avgjørelse foreligger, ikke kan tas til følge. Dette fordi det på nåværende 

tidspunkt kun er varslet at det vil reises søksmål for domstolene om at vedtaket er ugyldig.  

Retten begrenser derfor perioden for forføyningen til tre uker etter det tidspunktet 

klagebehandlingen av kommunens vedtak er endelig, eller inntil annet blir fastsatt av 

domstolene.  

Iverksettelse av den midlertidige forføyningen kan på nåværende tidspunkt ikke avverges 

eller oppheves ved sikkerhetsstillelse. Retten viser i denne forbindelse til at det foreligger 

manglende dokumentasjon og kontradiksjon fra saksøkte om det potensielle tapet 

forføyningen vil kunne medføre.  

Kjennelsen sendes til namsmannen for effektuering av den midlertidige forføyningen.  

Saksøkerne har i prinsippet blitt hørt med begjæring om midlertidig forføyning ut ifra 

lovgivningens unntaksregler, og skal tilkjennes sakskostnader, jf. tvisteloven § 32-10, jf. § 

20-2 første ledd. NOA har begrenset sin påstand om omkostninger til rettsgebyr. 

Rettsgebyret beløper seg til 3057 kroner. Retten har ingen bemerkninger til dette.  

Retten har videre vurdert, men ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for å frita saksøkte fra det 

alminnelige omkostningsansvaret etter tvisteloven § 20- 2 (3). NOA tilkjennes derfor 

omkostninger til rettsgebyr som påstått.  
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SLUTNING 

1. Ole Kristen Karlsrud pålegges umiddelbart å stanse pågående anleggsarbeider 

iverksatt i henhold til Nordre Follo kommunes vedtak av 26.10.2022, inntil 3 – tre – 
uker etter det tidspunkt klagebehandlingen av Nordre Follos kommunes vedtak av 

26.10.2022 er endelig, eller inntil annet blir fastsatt av domstolene.   

2. Ole Kristen Karlsrud betaler 3057 – tretusenogfemtisju – kroner i sakskostnader til 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus innen 2 – to – uker etter forkynning av denne 

kjennelsen. 

 

 

Retten hevet  

 

Helge Aanensen Kleven 

 

 

Partene og enhver annen som rammes kan ved henvendelse til Follo og Nordre Østfold 

tingrett, Vestveien 22, Ski      Jernbanegata 4, Mysen, begjære muntlig forhandling om den 

midlertidige forføyningen. 

 


