Stor ståhei for liten vei
av Jesper W. Simonsen
Striden om en liten hyttevei på Hvasser har nådd Øyenes spalter (6.8.2015). Slik det framstilles, blant
annet i en underskriftsaksjon mot veien, i brev fra enkeltpersoner til kommunen og i oppslaget i
Øyene, skulle man tro at det dreide seg om et meget stort inngrep. Slik er det ikke. I korthet dreier
saken seg om at noen få hytteeiere ønsker å forlenge den nåværende veien, slik at de kan parkere
nærmere hyttene sine utenom feriesesongen.
Saken har vakt stort engasjement, men er dessverre preget av mye upresis informasjon. I
underskriftsaksjonen protesteres det mot at nåværende vei skal bli bredere. Det har aldri vært søkt
om eller behov for at den skal bli bredere. Videre hevdes det at området veien skal bygges på ikke er
adkomst for noen av hyttene lenger nord. Det er feil, området er faktisk tinglyst adkomst til vår hytte.
Endelig hevdes det at dagens grunneiere (eierne av Vestgården) ikke har legitim rett til vei til sin
grunn, under henvisning til at det er friareal. Dette er meningsløst siden området i den gjeldende og
den foreslåtte kommuneplanen er betegnet "område med spesielt tett og omfattende
fritidsbebyggelse". I oppslaget i Øyene hevder en av de som protesterer, at det skal sprenges fjell.
Det har aldri vært aktuelt.
Selv om det opprinnelige prosjektet kunne gjennomføres på en meget skånsom måte, er det som nå
planlegges vesentlig mindre, siden flere av de som kunne ha nytte av veien har meldt at de ikke har
bruk for den.
Det noe reduserte prosjektet dreier seg om å legge til rette for at noen hytteeiere som i dag må
parkere inntil 1 km fra sin hytte, kan sette fra seg bilen nærmere. Dette krever anlegg av en meget
enkel vei på ca. 110 meter, der de første 70 meterne allerede er gruslagt eller opparbeider plen, og
har vært brukt til parkering. Å anlegge resten av veien vil innebære fjerning av noe vegetasjon og lett
planering/forsterking av et mindre område tørr skogbunn. Fra ny parkering vil det bli sti til hyttene.
Trafikken vil i liten grad endres. Fra 1.juli til 10. august er det kjøreforbud. Vi kunne godt tenke oss at
forbudsperioden var lengere. Utenom denne perioden kjører de som kan helt frem til sine hytter og
parkerer der. De som i dag ikke kan parkere ved sin hytte, kjører ofte inn til enden av veien, setter fra
seg bagasjen og kjører ut igjen, ofte både fredag og søndag.
Øyene gjør hyggelig oppmerksom på at jeg er tidligere statssekretær i Miljøverndepartementet for
miljøpartiet Venstre, og spør om ikke dette er et tankekors i denne veisaken. Overhodet ikke. I slike
saker er det selvsagt viktig å ta vare på miljøet, og jeg ville aldri gått in for en løsning som truer det
biologiske mangfoldet. Ut fra kommunens egne undersøkelser har ikke området særlig
verneinteresse og er i gjeldende og i den foreslåtte kommuneplan betegnet som del av tett
fritidsbebyggelse. Skulle spesielle vernehensyn komme fram i kommunenes forberedelse av saken,
er det selvsagt at vi vil tilpasse oss dem, på samme måte som vi har endret planene ut fra noen av
naboenes synspunkter i saken, som for eksempel at det fortsatt vil være en dam.
Øyene skriver at jeg mener at det er urettferdig at noen har vei og andre ikke, og at noens rett til vei
gir presedens for at andre skal kunne få vei. Her er jeg nok blitt feiltolket. Det jeg har sagt er at jeg
synes det er merkelig at noen, som selv bruker bil helt fram til sin hytte utenom 6 sommeruker,

protesterer mot at hyttenaboer skal kunne parkere 0,5 km nærmere sine hytter i den samme
perioden.
Eierne av Vestgården har gjennom generasjoner lagt til rette for utviklingen av hytteområdet nord
på Hvasser. Jeg synes det er provoserende at de som har nytt godt av dette i alle år vil hindre de
nåværende eierne av gården mulighetene som ligger i å utnytte og utvikle de områdene de fortsatt
eier nord på Hvasser.

