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Søknad om oppgradering av landbruksvei til småbruket Hagastua med 
gnr/bnr 69/11 i Maridalen landskapsvernområde 
 
 
Det søkes på nytt om oppgradering av landbruksvei til småbruket Hagastua med driveplikt og med 
tinglyst veirett fra 1873, beliggende innenfor Maridalen landskapsvernområde. Med nye momenter i 
saken og dialog med seksjonssjefen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken Klima- og 
miljøvernavdelingen tillater jeg meg å oversende denne søknaden. 
 
Etter deres avslag den 03.09.2020 på søknad om dispensasjon for landbruksvei til Hagastua fra 
Regionkontor landbruk av 29.05.2020, har det tilkommet nye opplysninger som søker ønsker å legge 
vekt på for å komme frem til en løsning for oppgradering av den historiske landbruksveien til 
småbruket Hagastua i Maridalen. 
 
Nye momenter i saken: 

x Regionkontor landbruk v/landbrukssjefen ga i sitt brev 08.07.2021 godkjennelse hjemlet i 
skogbruksloven og jordloven av søknad om landbruksvei til Hagastua (vedlegg 1). Veien 
defineres som en landbruksvei. Landbrukssjefen gir sin godkjennelse med forutsetninger om 
blant annet å følge den historiske tinglyste veitraseen i fra 1873, ikke overdimensjonere 
veien, begrense inngrepets omfang og med byantikvarens registrering og godkjenning. 

x Plan- og bygningsetaten har behandlet veitiltaket etter markaloven som landbrukstiltak. 
x Eksisterende veitrase trenger oppgradering for å begrense omfanget i terrenget og for å tåle 

belastningen av dagens landbruksdrift i Hagastua. Bilder av belastningsskader på 
terrengoverflaten følger vedlagt (vedlegg 2). 

x De to boligene på landbrukseiendommene var registrert som bolighus under 
boligregistreringen i 1975. Hjemmelshaver vil søke om boligstatus for disse bygningene så 
snart det er gjenopprettet landbruksvei til Hagastua, som ikke er bebodd siden 2016 da 
vegretten opphørte fra Sandermosveien i august 2015. 

x Sykkeltraseer i Maridalen har i 2021 fått tillatelse til å anlegge og tilrettelegge for egne 
traseer ved blant annet å tilføre fyllmasser og utbedre strekninger. 

x Tillatelse til etablering av skogsbilvei ved skogsdrift i Oslo kommune på østsiden av 
Maridalsvannet høsten 2021. 

 



Søker legger til at det er svært positivt at Statsforvalteren for klima og miljø tillater og legger til rette 
for treningstraseer og turstier i Maridalen landskapsvernområde, selv om slike tiltak ikke er konkret 
definert i formålet til vernet eller beskrevet i forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde.  
 
Det bes derfor om tillatelse til å oppgradere landbruksveien til Hagastua, som etter søkers oppfatning 
og tidligere begrunnelse vil være et tiltak som bidrar til å sikre vernekvalitetene i Maridalen 
landskapsvernområde og er tråd med formålet med vern av Maridalen: "Formålet med vernet er å 
bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet i Maridalen som en helhet, med særpreg 
fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer 
som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter.» I tillegg er oppgradering av historiske gårdsveier 
konkret nevnt i forvaltningsplanen flere steder. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
………………………………… 
Carsten Bakke 
 
 
Kopi: 
Regionkontor landbruk v/landbrukssjefen 
 
Vedlegg: 
Vedlegg1 Godkjennelse av søknad om landbruksvei til Hagastua av 08.07.2021 
Vedlegg2 Situasjonsbilder fra omsøkt veitrase til Hagastua, juli 2021 
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Situasjonsbilder fra omsøkt veitrase til Hagastua fra Sørbråten gård juli 2021 
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Situasjonsbilder fra omsøkt veitrase til Hagastua fra Sørbråten gård juli 2021 
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