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Regionvegsjef Kirkerud er nytilsatt i stillingen ved regionvegkontoret. Hun er kjent med 

offentlighetsloven, men antar at det ville bli liten interesse blant publikum for dokumenter ved 

kontoret. Hvis det skulle komme en begjæring om innsyn i dokumenter som også finnes i 

Vegdirektoratet, vil hun ble vedkommende om å henvende seg dit. Hun vil uansett ikke 

utlevere noen dokumenter før hun har konferert med Vegdirektoratet. 

 

1. Er hennes holdning i samsvar med loven? 

 

Regionvegkontoret arbeider med fornyelse av en fylkesveg i regionen. I den forbindelse kan 

det bli aktuelt å ekspropriere eiendom fra noen grunneiere (dvs frata eierne eiendom ved 

tvang etter erstatning utmålt ved skjønn). De foreløpige planene til regionvegkontoret blir 

offentlig kjent. En av grunneierne, Truls Lie som blir berørt av planene, reagerer kraftig. Han 

skriver et protestskriv til regionvegkontoret hvor han tar fullstendig avstand fra planene om ny 

vegtrase. Han peker på at planene vil medføre at familien må flytte fra eiendommen. Han 

peker på at dette vil innebære en meget stor belastning på hans familie som har bodd der i 40 

år, ikke minst vil det bli vanskelig for hans kone som har fått kreft og som på alle måter 

trenger ro. Regionvegsjef Kirkerud er klar over at ekspropriasjon ofte vil kunne føre de 

vanskelige juridiske spørsmål, hun ber derfor om uttalelse til spørsmålet fra en advokat.  

 

Ny vegplaner var godt stoff i lokalpressen, ikke minst når det var stor motstand mot planene. 

Journalist Marte Moe ble tipset om saken og at grunneier Truls Lie hadde skrevet brev til 

kommunen. 

 

2. Har journalisten krav på innsyn i: 

- den foreløpige vegplanen 

- brevet fra Truls Lie 

- uttalelsen fra advokaten 

 

Regionvegkontoret avslo innsyn i alle dokumentene uten å gi noen begrunnelse. 

 

3. Har Marte Moe krav på begrunnelse? 

4. Kan Marte Moe klage på avslaget? 

5. Hvem er klageinstans dersom hun har klagerett? 


