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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: KLAGENEMND  

Møtested: Formannskapssalen  
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2. Holtevegen 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Geir Steinar Loeng Arkiv: GNR 1/6  
Arkivsaksnr.: 18/2907    

 
 
AVSLAG PÅ OPPFØRING AV GARASJE VESTRE TOTENVEG 588 - KLAGE  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Bjørn Erik Haavis klage på avslag om dispensasjon fra kravet til avstand for 
oppføring av bygg i avstand til offentlig veg for eiendom gnr. 1 bnr. 6 i Vestre Toten, 
jfr. kommuneplanens arealdel «3.3 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel, 
3.3.1 Generelle bestemmelser, §1-12 Funksjonsklasser; avkjørsel til riks- og 
fylkesveger»  tas ikke til følge.  
 
Klagenemnda viser for øvrig til begrunnelsene gitt i sak 2/19 og etterfølgende 
klagebehandling i sak 21/19.   
 
 

 

Utrykte vedlegg: 

 
 
Trykte vedlegg:  
Kartskisse, datert 17.10.2019 

E-post fra Arnfinn Stråmyr, datert 15.02.2019 
E-post fra Bjørn Erik Haavi, datert 22.08.2019 
Tilsvar/klage fra Bjørn Erik Haavi datert 21.08.2019 
  
 
Fakta: 

Eier av eiendommen gnr 1 bnr 6 i Vestre Toten, Bjørn Erik Haavi (v/Norgeshus as), 
ba 17.10.2018 om forhåndsuttalelse vedr. bygging av ny garasje. Stilte bl.a spørsmål 
om minsteavstand til veg, hvilke minimumskrav som gjelder og om en avstand på 10 
meter ville bli akseptert. Kartskissen som fulgte saken vedlegges.   
 
Etter kommuneplanens arealdel «3.3 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel, 
3.3.1 Generelle bestemmelser, §1-12 Funksjonsklasser; avkjørsel til riks- og 
fylkesveger.»  er kravet til avstand til senterlinje 15 meter til angjeldende veg Vestre 
Totenveg.  
 
Vestre Toten kommune v/planavdelingen svarer i brev av 31.10.2018 og opplyser om 
at det må søkes dispensasjon. De sier bl.a følgende:  
 
«Søknad som vedrører Vegloven sendes til teknisk driftsavdeling og dispensasjon i 
forhold til kommuneplanen sendes til planavdelingen. Kommunen kan ikke 
saksbehandle dispensasjonssaker før det foreligger en endelig grunngitt søknad og 
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at den er nabovarslet. Det gis likevel signaler om at det ikke er direkte nei 
administrativt vedr. noen av søknadene.». 
 
Søknad om byggeløyve samt dispensasjon ble fremmet 07.12.2018.  
 
Foreløpig svar ble gitt Haavi i brev av 19.12.2018. I svaret heter det bl.a: 
 
«Søknaden er gjennomgått og før saken blir behandlet må følgende bringes i orden 
og/eller avklares: Søknad om dispensasjon fra Vegloven må behandles av teknisk 
driftsavdeling i kommunen før selve byggesaken behandles.» 
 
12.02.2019, sak 2/19, ble søknaden om dispensasjon for byggegrense mot veg ble 
behandlet. Vedtaket lyder: 
 
«Vestre Toten kommune innvilger ikke søknad om dispensasjon fra veglovens 
bestemmelser om byggegrense til offentlig veg for oppføring av garasje med en 
avstand på 10 meter fra senterlinje kommunal veg på eiendommen Gnr.1, Bnr.6, 
Vestre Toten veg 588, 2817 GJØVIK.».  
 
Vedtaket ble begrunnet slik:  
«Vestre Toten kommune ønsker at bygninger langs offentlige veger plasseres i 
henhold til en byggegrense som ivaretar alle vegens behov for drift, vedlikehold og 
fornyelse. I området er det i vegen en brukonstruksjon. Brua ligger nær området der 
ny garasje er ønsket oppført. Det er ikke ønskelig med bygg plassert nær bruer. I 
fremtiden vil det bli mer vann og uforutsigbart klima. Kommunen ønsker ikke at 
bygninger vil kunne bli begrensende for en framtidig fornyelse av brukonstruksjonen. 
I vurderingene av arealutnyttelse mener kommunen at det på eiendommen synes å 
være plass til oppføring av garasje i henhold til gjeldende byggegrense på 15 meter 
fra senterlinje.» 
 
Det ble videre informert om adgangen til å klage på vedtaket og at klagefrist er 3 uker 
fra mottak av vedtaket.  
 
15.02.2019 sender Arnfinn Stråmyr i Norgeshus as e-post til Vestre Toten kommune 
der han bl.a. sier følgende: 
 
«Viser til mottatt avslag av dispensasjon til byggegrense mot veg, og svarer på 
vegne av Haavi. Vi syntes begrunnelsen med at bru er ikke langt unna Haavi sin 
eiendom, ikke er tilstrekkelig for å gi avslag. Garasjen er søkt bygd 10m fra midten av 
vei, noe som er god avstand selv om Vestre Toten kommune skulle engang i 
fremtiden oppgradere denne veien og skifte ut bru. Noe som vi tviler kommer til å 
skje om vi alle er helt ærlige.  
Det er i tillegg betydelig høydeforskjell på denne bekken/lille elva og større 
vannmaser kan passere her enn hva som er i krysningspunktet under Nye Vestre 
Totenveg, så evt vannproblemer er et helt annet sted. Bru over Vestre Toten Veg vil 
nok trolig aldri bli mer utvidet i bredde enn dagens bru er om den skulle bli skiftet i 
fremtiden, og det er uansett tilstrekkelig areal til å kunne utvide den uten å måtte 
ekspropriere eiendom fra gnr 1 bnr 6.»  
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Stråmyr avslutter e-posten med at «Derfor ber vi om at byggesøknaden tas til 
behandling.» 
 
E-post fra Stråmyr vedlegges.  
 
29.05.2019 oversender kommunens planavdeling følgende brev til Haavi: 
 
«Det vises til søknad om oppføring av garasje på din eiendom i Vestre Totenveg 588, 
foreløpig svar datert 19.12.2018 og vedtak i sak 2/19 ihht. Vegloven.  
Så lenge det er gitt avslag på omsøkt avstand til veg i medhold av Vegloven kan ikke 
bygningsmyndighetene gi tillatelse til oppføring av bygg med omsøkt plassering.  
Saken har ligget i bero for å avvente en evt. klagesak på vedtaket etter Vegloven.  
Vi kan ikke se at det er kommet noen klage og ber derfor om avklaring om du ønsker 
at vi fatter vedtak i saken. Vilkår i vedtaket vil da evt. bli at bygget må plasseres i 
samsvar med byggegrense etter Vegloven.  
Saken avventes til det foreligger tilbakemelding.» 
 
07.08.2019 skriver Stråmyr (Norgeshus as) bl.a følgende i e-post til Vestre Toten 
kommune:  
 
«Jeg forstår at ikke byggesak behandler saken før vi har klaget på vedtaket er 
behandlet av dere. Som jeg skrev i mail 15.02.19 som jeg oppfatter som en klage på 
vedtaket/eller et ønske om at administrasjonen ser på saken på nytt. Videre har vi 
også sett at under den aktuelle bruen så går bekken i rør under denne, og skulle den 
gå over sine bredder så vil ikke det berøre noen av eiendommene i Vestre Toten.  
Vi viser også til 2 naboeiendommen som riktignok ikke er i Vestre Toten, de er i 
Gjøvik som grenser til samme vei. 102/8 -7-8m avstand senter veg 102/2 -12m 
avstand senter veg Uteområdene vil bli betydelig redusert med å ha garasjen 15m fra 
vegen. I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon 
dersom hensynet til bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens 
formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Samt at fordelene med å innvilge 
dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering. I 
dette tilfelle mener Haavi at det ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene er større 
enn ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
13.08.2019 gjør Vestre Toten kommune følgende vedtak: 
 
«Vedtaket i sak 18/2907-5, saksnummer 2/19 der Vestre Toten kommune ikke 
innvilger søknad om dispensasjon fra byggegrense til offentlig veg opprettholdes.» 
 
Vedtaket ble begrunnet slik:  
 
 «Det er i klagen ikke fremkommet informasjon med vesentlig betydning.  
Vestre Toten kommune ønsker bygninger plassert i henhold til byggegrenser som 
ivaretar vegens behov for drift, vedlikehold og fornyelse. Hensyn til trafikksikkerhet, 
trafikkavvikling og miljø må likeledes ivaretas.  
Etter en samlet vurdering mener kommunen at ulempene for vegen er større enn 
fordelene for eiendommen med en plassering av nytt garasjebygg med 10 meter 
avstand til senterlinje. 
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Kommunen mener vegens behov skal tillegges større betydning enn eiendommens 
behov for utnytting av arealer.» 
 
I etterkant av vedtaket, dvs. 22.08.2019 oversender Haavi ny e-post til Vestre Toten 
kommune. E-post vedlegges. I meldingen sier han bl.a. følgende: 
 
«Jeg bor på den gamle vegen av Vestre Totenveg som blant annet kan lede mot 
Vindplassen, og ligger helt i kommunegrensen mot Gjøvik.  
Her er det minimalt med trafikk, og vi er 2 boliger i Vestre Toten og 5 boliger i Gjøvik 
kommune. Jeg har søkt om å få bygge en garasje med avstand 10m, siden det ikke 
er reguleringsplan her så sier kommuneplanen at det er 15m. Denne veien har 
enebolig blant annet 7.5m, på Gjøvik siden. 
 
Det har tatt 10 måneder å få behandlet søknaden, og fått avslag. Jeg forstår ikke 
hvorfor det skal være slik behandling fra administrasjonen. Man ser i områder det er 
reguleringsplan så kan man være inntil 2m fra vei. Mener kommunen at det skal 
være 15m så ødelegger det store deler av uteområdet som min datter og hennes 
venner kan leke på. Det er ikke god løsning.» 
 
Vurdering: 
Søknader om dispensasjon etter vegloven er et enkeltvedtak etter fvl § 2 og kan 
påklages. 
 
Spørsmålet om klage er rett-tidig framsatt, dvs. tre uker etter at vedtak er gjort kjent 
for part, jfr. fvl §29, kan problematiseres. Vedtaket ble gjort 12.02.2019 og det blir i 
brevet tydelig presisert for part at klagefrist er tre uker.  
 
15.02.2019 kommer det en henvendelse fra Norgeshus as, der de avslutningsvis, på 
Haavis vegne, konkluderer med at de ønsker byggesøknaden behandlet til tross for 
kommunens avslag. Ordet «klage» nevnes ikke i meldingen. Norgeshus as er formelt 
ei heller part i saken og noen direkte fullmakt fra Haavi om at de opptrer som hans 
fullmektig foreligger ei heller. Først 17.08.2019 tydeliggjør Haavi, dvs. 
Stråmyr/Norgeshus as at e-posten var ment å være en klage. Rådmannen er derfor 
av den formening at klagen antagelig kunne vært avvist på rent formelle grunner.  
 
Administrasjonen valgte imidlertid å innrømme ham klagerett og har ikke i 
saksbehandlingen direkte problematisert dette forholdet. Det tilligger imidlertid 
klagenemnda allikevel å vurdere om klage faktisk foreligger som oppfyller 
forvaltningslovens regler eller ikke og således om det her er gjort en 
saksbehandlingsfeil eller ikke. Velger klagenemnda å mene at klage foreligger som 
er tidsmessig framsatt, må den videre ta stilling til klagens innhold.  Det pekes av part 
på at dette har tatt lang tid, men rådmannen finner å understreke at det i dette 
forholdet ligger flere årsaker til at saken har tatt så vidt lang tid som den har.  
 
Administrasjonen imøtekom altså Haavis påstand om at klage var framsatt tidsriktig. 
Rådmannen velger derfor også å gjøre videre vurderinger av sakens innhold.  
 
Haavi ønsker å plassere garasjen nærmere offentlig veg enn kommuneplanens 
retningslinjer åpner for. Han grunngir dette med hensiktsmessighet ift. tomtens 
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utforming og bruk. Han viser også til at det i nabokommunen Gjøvik er bygg 
nærmere vegen enn Vestre Totens krav og at vegen bl.a er lite trafikkert.  
 
Vestre Toten kommune har i sin vurdering vektlagt ønske om at bygninger blir 
plassert i henhold til byggegrenser som ivaretar vegens behov for drift, vedlikehold 
og fornyelse. Det er også vist til at hensyn til trafikksikkerhet, trafikkavvikling og miljø 
taler for at dispensasjon ikke blir innvilget.  
 
Rådmannen kan forstå at eier ønsker en best mulig utnyttelse av sitt tomteareal, men 
finner ikke at det er argumenter framført som blir å vektlegge tyngre enn de hensyn 
som det pekes på i samband med avslaget om dispensasjon. Rådmannen vil også 
vise til at en dispensasjon skaper presedens og at det derfor må være vektige 
grunner som kan anføres dersom dispensasjon skal innvilges. Rådmannen ser altså 
ikke at slike grunner foreligger i denne saken, i det minste ikke grunner som klart 
overskygger de potensielle ulempene som dispensasjon kan medføre.  
 
Rådmannen vil derfor anbefale at klagen ikke blir å ta til følge og at dispensasjon fra 
kravet om byggegrense ikke blir å imøtekomme.   
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
 

 





Vestre Toten
kommune
Teknisk Driftsavdeling

SV: Byggesøknad: Garasje - Vestre Toten Veg 588 - gnr 1 bnr 6
Arnfinn Stråmyr
til:
'Per Morten Aas Stenberg'
07.08.2019 09:47
Cc:
"unni.torkehagen(unni.torkehagen@vestre-toten.kommune.no)",
"haavimurflis@yahoo.com"
Skjul detaljer
Fra: Arnfinn Stråmyr <arnfinn.stramyr@norgeshus.no>
Til: 'Per Morten Aas Stenberg' <Per-Morten.Stenberg@vestre-toten.kommune.no>
Cc: "unni.torkehagen (unni.torkehagen@vestre-toten.kommune.no)"
<unni.torkehagen@vestre-toten.kommune.no>, "haavimurflis@yahoo.com"
<haavimurflis@yahoo.com>
Logg: Denne meldingen er svart på og videresendt.

1 Attachment

MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK -DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL
OFFENTLIG VEG -VESTRE TOTEN VEG 588, GJØVIK.pdf

Hei Per Morten,
Jeg forstår at ikke byggesak behandler saken før vi har klaget på vedtaket er behandlet av dere.

Som jeg skrev i mail 15.02.19 som jeg oppfatter som en klage på vedtaket/eller et ønske om at
administrasjonen ser på saken på nytt.
Videre har vi også sett at under den aktuelle bruen så går bekken i rør under denne, og skulle den gå
over sine bredder så vil ikke det berøre noen av eiendommene i Vestre Toten.

Vi viser også til 2 naboeiendommen som riktignok ikke er i Vestre Toten, de er i Gjøvik som grenser til
samme vei.
102/8 -7-8m avstand senter veg
102/2 -12m avstand senter veg

Uteområdene vil bli betydelig redusert med å ha garasjen 15m fra vegen.

I henhold til plan-og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
I dette tilfelle mener Haavi at det ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene er større enn ulempene
etter en samlet vurdering.



Håper teknisk kan se på dette engang til, 10m er en relativt god avstand fra denne type veg. Noe som
også en befaring klart vil vise.

Jeg håper å kunne få en rask tilbakemelding ettersom tiltakshaver har et stort ønske om å kunne
starte med dette før vinteren kommer.

Ser frem til å høre fra dere.

Med hilsen
Arnfinn Stråmyr
905 74 899

Fra: Arnfinn Stråmyr
Sendt: 15. februar 2019 09:37
Til: unni.torkehagen (unni.torkehagen@vestre-toten.kommune.no) <unni.torkehagen@vestre-
toten.kommune.no>
Kopi: Per Morten Aas Stenberg <Per-Morten.Stenberg@vestre-toten.kommune.no>
Emne: Byggesøknad: Garasje - Vestre Toten Veg 588 -gnr 1 bnr 6

Viser til byggesøknad for garasje på eiendommen gnr 1 bnr 6 tas opp til behandling hos byggesak.

Viser til mottatt avslag av dispensasjon til byggegrense mot veg, og svarer på vegne av Haavi.
Vi syntes begrunnelsen med at bru er ikke langt unna Haavi sin eiendom, ikke er tilstrekkelig for å gi
avslag. Garasjen er søkt bygd 10m fra midten av vei, noe som er god avstand selv om Vestre Toten
kommune skulle engang i fremtiden oppgradere denne veien og skifte ut bru. Noe som vi tviler
kommer til å skje om vi alle er helt ærlige.
Det er i tillegg betydelig høydeforskjell på denne bekken/lille elva og større vannmaser kan passere
her enn hva som er i krysningspunktet under Nye Vestre Totenveg, så evt vannproblemer er et helt
annet sted.

Bru over Vestre Toten Veg vil nok trolig aldri bli mer utvidet i bredde enn dagens bru er om den
skulle bli skiftet i fremtiden, og det er uansett tilstrekkelig areal til å kunne utvide den uten å måtte
ekspropriere eiendom fra gnr 1 bnr 6. Se bilder nedenfor.

Videre om elven i fremtiden skulle gå over sine bredder, ta med seg brua, så er det fortsatt sikret
adkomster for de 2 eiendommene som er i Vestre Toten kommune, og 5 som er i Gjøvik kommune.



Derfor ber vi om at byggesøknaden tas til behandling.

Mvh
Arnfinn

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Haavimurflis <haavimurflis@yahoo.com>
Sendt: 12. februar 2019 15:22
Til: Arnfinn Stråmyr <arnfinn.stramyr@norgeshus.no>
Emne: Garasje

https://svarut.ks.no/forsendelse/156482f5-0415-4ba1-b860-a11855ef2c99/1



Fra: Bjørn Erik Haavi <haavi90834936@gmail.com> 

Sendt: 2019-08-22 

Til: bjoern.fauchald@vestre-toten.kommune.no; Stian.Pettersbakken@vestre-

toten.kommune.no; Leif.Waarum@vestre-toten.kommune.no 

Kopi til: unni.torkehagen@vestre-toten.kommune.no; Per-

Morten.Stenberg@vestre-toten.kommune.no 

Emne: Klage på avslag garasje og saksbehandlingstid 

 

Hei, 

Grunnen til at dere politikere har fått den er at dere er ledere i 

utvalg/formannskapet. Jeg forstår det skal behandles hos dere nå. 

 

Jeg bor på den gamle vegen av Vestre Totenveg som blant annet kan lede 

mot 

Vindplassen, og ligger helt i kommunegrensen mot Gjøvik. 

Her er det minimalt med trafikk, og vi er 2 boliger i Vestre Toten og 5 

boliger i Gjøvik kommune. Jeg har søkt om å få bygge en garasje med 

avstand 

10m, siden det ikke er reguleringsplan her så sier kommuneplanen at det 

er 

15m. Denne veien har enebolig blant annet 7.5m, på Gjøvik siden. 

 

Det har tatt 10 måneder å få behandlet søknaden, og fått avslag. Jeg 

forstår ikke hvorfor det skal være slik behandling fra administrasjonen. 

Man ser i områder det er reguleringsplan så kan man være inntil 2m fra 

vei. 

Mener kommunen at det skal være 15m så ødelegger det store deler av 

uteområdet som min datter og hennes venner kan leke på. Det er ikke god 

løsning. 

 

Jeg har skrevet klage og lagt den med denne mailen, og bilder. Jeg håper 

at 

politikere i utvalget finner det urimelig av administrasjonen, og omgjør 

deres vedtak. 

Jeg håper ikke at saken vil ta lang tid før den kommer til deres 

behandling. Dere er hjertelig velkommen på befaring. 

 

Skulle Rådmannen med sin administrasjon finne ut at kanskje de vil 

omgjøre 

vedtaket før det kommer til politisk behandling så er det jo et ordtak 

som 

heter "Det er aldri for sent å snu". Jeg er sikker på tar man en runde i 

kommunen så er det få av de nye garasjene som er bygd så langt ifra, og 

må 

ødelegge gode uteområder. 

 

Håper fornuften kan vinne frem. 

 

Med hilsen 

Bjørn Erik Haavi 

90834936 









 

Vestre Toten kommune 
 

 

  19/883   

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Leif Waarum Arkiv: GNR 59/2  
Arkivsaksnr.: 19/883    

 
 
AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL 
OFFENTLIG VEG - UTHUS GNR.59 BNR.2 HOLTHEVE - KLAGE  
 
Ordførerens forslag til vedtak: 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  

 
Jorunn Ballangrud og Geir Koll-Hansens klage på avslag om dispensasjon fra 
byggegrense til offentlig vei i forbindelse med ny plassering av uthus på eiendom gnr. 
59 bnr 2 i Vestre Toten tas ikke til følge, jf. vegloven § 29.  
 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 
Utrykte vedlegg: 
Vegloven 
 
Trykte vedlegg:  
Søknad dispensasjon fra byggegrense til Kv. 3085 Holtevegen.  
Kart for plassering av uthus på eiendommen Gnr.59, Bnr.2. 
Klage av 4.7.2019 
 
 
Fakta: 
Vestre Toten kommune («Kommunen») mottok den 15.04.2019 søknad om 
dispensasjon fra gjeldende byggegrense til Kv. 3085 Holtevegen. Søker/klager er 
Jorunn S. Ballangrud og Geir Koll – Hansen («Klager»).  
 
Nåværende uthus er plassert nesten helt inn til vegkanten, se vedlagte kartskisse. 
Slik uthuset står i dag, er det utilfredsstillende siktforhold i avkjørselen, og takras vil 
gå ut i vegbanen.  
 
Klager har i søknaden opplyst at utgangspunktet var å restaurere uthuset der det 
står. Senere vurderinger har resultert i at klager ikke finner restaurering 
hensiktsmessig, blant annet fordi takkonstruksjonen ikke vil tåle montering av 
snøfangere. Etter klager oppfatning er den beste og mest framtidsrettede løsningen å 
rive uthuset og bygge nytt uthus med 2 - 3 meter lengre avstand til vegen 
sammenlignet med uthuset slik det står i dag. Avstand til vegen fra nytt uthus angis til 
4 meter fra asfaltkant. Med bredde på dagens veg på ca. 5 meter vil uthuset ha en 
avstand på 6,5 til 7,5 meter fra vegens senter-linje.  
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Søknaden ble i politisk vedtak av 4.6.2019 avslått. Fra rådmannens innstilling, som 
ble vedtatt med 8 mot 1 stemme, fremkommer det at hensynet til drift, trafikkavvikling 
og trafikksikkerhet ble vektet tyngre enn fordelene ved dispensasjon fra 
byggegrensen.  
 
Fra innstillingen gjengis:  
 
Kv.3085 Holtevegen er en lokal samleveg som forbinder vestlige områder i Østre 
Toten med sør - østlige områder av Vestre Toten og videre mot større veger. ÅDT for 
vegen er ikke kjent, men antas å være lav. Tilgrensende veger som Fv.111 Vestre 
Totenveg har ÅD T på ca.850 og Fv.86 Slettavegen har ca. 620. Holtevegen er 
skoleveg og trafikkeres med skolebuss. Fartsgrense i vegen ved eiendommen 
Gnr.59, Bnr.2 er skiltet til 40 km/t.  
 
Vegens sidearealer er områder som skal ivareta vegens behov for arealer til drift og 
vedlikehold av vegen som snøbrøyting, renhold av vegdekke som feiing av strøsand 
og avstand til forhold som blir påvirket av vegen. Sidearealer skal også fungere som  
 
Drift og vedlikehold av vegen med brøyting, strøing, rengjøring og annet krever 
tilstrekkelige sidearealer. Brøyting, strøing og rengjøring av vegen må kunne gjøres 
uten fare for skader på bygninger og annet.  
 
Trafikk med kjøretøyer og annet må ha sikkerhetsavstander i tilfelle utforkjøring. Det 
er av stor betydning at sikkerhetssoner i vegen sidearealer er tilstrekkelige.  
 
Tilgjengelige arealer for fremtidige utbedringer bør ivaretas. I dag er det ikke planlagt 
utbedringer av Holtevegen som vil kreve arealer. Et nytt bygg vil ha en levetid langt 
inn i fremtiden. Det er ønskelig å ivareta behovet for veg arealer med hensyn til 
fremtidige behov.  
 
Arealer til uthus på landbrukseiendommer bør finnes på øvrige deler av eiendommen 
slik at hensynet til vegens behov ivaretas. Gnr.59, Bnr.2 har tilgjengelige arealer der 
uthus kan bygges. Kommunen vurderer søknaden til at det finnes muligheter for 
oppføring av uthus på andre deler av eiendommen.  
 
En dispensasjon fra veglovens bestemmelser om byggegrense vil her sette vegens 
behov for sideareal vesentlig til side.  
 
Samlet vurderer kommunen fordelene for oppføring av uthus nærmere vegen enn 
byggegrensen tillater som mindre, enn ulempene dette vil medføre for vegens ulike 
behov.  
 
Kommunen vekter her hensynet til drift, trafikkavvikling og trafikksikkerhet opp mot 
ønsket om dispensasjon fra byggegrense slik at hensynet til drift, trafikkavvikling og 
trafikksikkerhet er vektet tyngst. 
 
Vedtaket ble påklaget 04.07.2019. I vedtak av 23.8.2019 ble klagen avvist med 7 mot 
2 stemmer.  
 
Klagen oversendes Kommunens klagenemnd v/formannskapet for behandling.  
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I Vestre Totens delegeringsreglement heter det:  
 
2.3.3 Myndighet ved administrasjonens inhabilitet  
I saker som er delegert til rådmannen i de tilfeller hvor rådmannen selv, og dermed 
hele administrasjonen, er inhabil og det ikke oppnevnes setterådmann, delegeres 
ordfører myndighet til å treffe vedtak. Den samme bestemmelsen gjelder med hensyn 
til å gi innstillinger til folkevalgte organer i de tilfeller hvor rådmannen selv, og dermed 
hele administrasjonen, er inhabil.  
Ordfører vurderer med utg.pkt i den enkelte sak, evt. sammen med formannskapet, 
om setterådmann skal engasjeres eller om saken ivaretas i egenregi. 
 
Forberedelse av klagesaken er utført av Advokatfirmaet Buttingsrud v/advokat 
Johannes Sundet. Det vises til at Kommunens rådmann medvirket ved behandling i 
førsteinstans og er inhabil til å tilrettelegge saken for klagenemnda, jfr. 
kommuneloven §40 nr. 3. Tilsvarende blir øvrige ansatte i Kommunen inhabile, jfr. 
kommuneloven §40 nr. 3 bokstav C.  
 
Klager anfører at fordelene ved å rive eksisterende uthus og bygge nytt noe lenger 
fra vegen er klart større enn ulempene ved en dispensasjon fra veglovens 
byggegrenser. Klager viser blant annet til at eksisterende uthus som ligger tett inntil 
veien vil beholdes for det tilfellet at dispensasjonssøknaden avslås. Videre viser 
Klager til at bygging av nytt uthus ikke kan sammenlignes med nybygg, med 
henvisning til at eksisterende uthus rives til fordel for et uthus noe lenger fra veien. 
 
Rettslig utgangspunkt  
 
Etter vegloven § 29 skal det fastsettes byggegrenser mot offentlig vei. En 
byggegrense er en fastlagt grense for hvor nær en veg det er lov til å bygge. 
 
Byggegrensen skal ivareta hensyn til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av vegen, 
arealbehov ved framtidig vegutbedring og miljøet på eiendommer langs vegen.  
 
Byggegrensen mot kommunal vei er 15 meter fra senter-linje, jf. vegloven § 29 annet 
ledd.  

Etter veglovens § 30 første og annet ledd fremgår det at  

«Byggverk (….) må ikkje utan særskilt løyve plasserast innafor byggegrenser som er 
fastsette i eller med heimel i § 29. 

Løyve etter første ledd gir (….) formannskapet for kommunale vegar.» 

Avgjørelsen etter § 30 annet ledd beror på en skjønnsmessig vurdering, der 
hensynet til trafikksikkerheten, vegens fremtidige arealbehov samt 
vedlikeholdsmessige forhold står sentralt. Videre ses hen til følgende: 
 

- Forhold som gjør det uhensiktsmessig å bygge i henhold til byggegrensen 
- Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt 
- Fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene samlet sett 
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Bestemmelsen forutsetter at Kommunen skal utøve et individuelt og konkret skjønn i 
hver enkelt sak. 
 
Vurdering  
 
Søknader om dispensasjon etter vegloven er et enkeltvedtak etter fvl § 2 og kan 
påklages. Vedtak av 4.6.2019 ble sendt Klager pr. digipost den 21.6.2019. Klagen av 
4.7.2019 er rettidig fremsatt.  
 
Kommunen har i sin vurdering vektlagt ønske om at nye bygninger blir plassert i 
henhold til byggegrenser som ivaretar vegens behov for drift, vedlikehold og 
fornyelse. Det er vist til at tilgjengelige arealer for fremtidige utbedringer bør ivaretas. 
Det angis at det pr. i dag ikke er planlagt utbedringer av Holtevegen som vil kreve 
arealer. Et nytt bygg vil ha en levetid langt inn i fremtiden. Det er ønskelig å ivareta 
behovet for veg arealer med hensyn til fremtidige behov.  
 
Undertegnede er enig med Kommunen i at det er hensiktsmessig å ivareta fremtidig 
behov for vegareal. Selv om det kan virke formalistisk å kreve at et nybygg skal 
plasseres utenfor den alminnelige byggegrense når alternativet, som i denne saken, 
er at et eksisterende uthus som ligger enda nærmere veien enn den omsøkte ikke 
blir revet, men liggende, kan ikke den kommunale byggesaksbehandlingen basere 
seg på en totalvurdering av hva som fremstår fornuftig i den aktuelle konkrete 
situasjonen her og nå.  
 
Kommunens oppgave er å håndheve regelverket i forhold til hva som på sikt og over 
tid vil gi den løsning som er mest fremtidsrettet. Kommunen må derfor være forsiktig 
med å gjøre unntak eller gi dispensasjoner fra det regelverket som til enhver tid 
gjelder. 
 
Etter undertegnedes oppfatning foreligger det i den konkrete saken gode muligheter, 
innenfor klagernes eiendom, å plassere det nye uthuset innenfor den alminnelige 
byggegrense uten at ulempen for klagerne fremstår som spesielt stor. 
 
Spørsmålet blir da om det er korrekt og saklig å legge vekt på at klagerne i denne 
saken anfører at de ikke vil rive det eksisterende uthuset som i dag ligger nærmere 
veien, dersom de ikke får oppføre det nye uthuset klart nærmere veien og i strid med 
den alminnelige byggegrense, men noe lenger fra veien enn det eksisterende 
uthuset. 
 
Etter min vurdering er dette et forhold som kommunen som byggesaksmyndighet 
ikke kan hensynta, verken generelt eller i den aktuelle sak.   
 
Undertegnede legger som klagerne til grunn at det i denne konkrete situasjonen vil 
være en fordel å rive det aktuelle uthus, som åpenbart utgjør en større ulempe for 
Holtevegen enn det nye uthuset som klagerne ønsker å oppføre. Trafikksituasjonen 
vil da blir bedre enn dagens situasjon, både med henvisning til risiko ved utforkjøring 
og snøras ut i kommunal veg.  
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Kommunen må likevel, etter min vurdering, vurdere tiltaket (plasseringen av det nye 
uthuset) isolert og uavhengig av hva slags planer klagerne forøvrig måtte ha i forhold 
til øvrig bebyggelse på egen eiendom.  
 
Dersom kommunen, ved behandling av byggesaker, skulle legge avgjørende vekt på 
det totale resultatet av en den omsøkte utbygging, og bruke argumentet om at den 
totale løsning vil bli bedre dersom man tillater unntak og gir dispensasjoner i strid 
med regelverket, vil byggesakene bli et resultat av forhandlinger med utbyggeren og 
ikke en håndhevelse av regelverket.  Dette vil i tilfelle være i strid med de 
overordnede prinsipper for kommunens saksbehandling, og resultatet vil bli 
manglende forutsigbarhet og undergraving av de regelverk som til enhver tid er 
gjeldende. 
 
Undertegnede vil etter dette anbefale at klagen ikke tas til følge, og at dispensasjon 
fra kravet om byggegrense ikke imøtekommes. Det er i vurderingen lagt særlig vekt 
på at det på Klagers eiendom foreligger alternative plasseringer av uthuset som er i 
tråd med gjeldende byggegrense. Fordelene ved en dispensasjon, som isolert sett 
kan anses å gi bedre trafikksikkerhet enn dagene situasjon, anses etter en konkret 
vurdering ikke å være klart større enn ulempene samlet sett.  
 
 
 
 
Leif Waarum  
ordfører  
 Johannes Sundet 
 advokat  
 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  

 



Vestre Toten kommune       Gårder 15.april 2019 

Teknisk etat 

v/Per Morten Aas  Stenberg 

 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA VEGLOVEN 

I forbindelse med restaurering/flytting av uthus på Augustenborg gnr.59/2  søker vi om å rive 

eksistrende uthus og flytte det 2-3 meter lengre fra veien.  

Vedlagt følger tidligere innsendt søknad til kommunen. 

Ene hjørnet på uthuset ligger i kanten på veigrøfta. Slik det står nå går takraset rett ut i veien og 

eksiterende bygningskonstruksjon vil ikke tåle påmonteriing av snøfangere  

 

Vi hadde i utgangspunktet planer om nødvendig restuarering av bygget der det står nå. Men vi  har 

kommet fram til at det vil være en mye bedre og mer framtidretta løsning for alle parter å flytte 

bygget 2-3 meter lengre fra veien.  Det kan være aktuellt å vinkle uthuset slik at det står mer 

parallellt med veien. Det vil også bli mer oversiktlig ved utkjøring på veien, spesielt ved vintre med 

mye snø hvor det blir høye snøkanter inntil uthusveggen.  

 

Vi søker derfor om dispensasjon fra vegloven for å rive eksisterende uthus og bygge oppi igjen 

uthuset  2-3 meter lengre fra veien. Avstanden til nåværende asfaltkant vil da bli ca. 4 meter. 

 

Dersom vi får dispensasjon fra vegloven er vi klar over at det må sendes egen byggesøknad med 

tegninger.  

 

Dersom det ønskes mer informasjon så ta kontakt. 

 

Vi håper på et snarlig svar. 

 

 

Med hilsen 

 

Jorunn S.Ballangrud  og Geir Koll-Hansen 

 

Vedlegg : 

Tidligere innsendt søknad 

Kart 



 

Kartet viser hvordan uthuset er tenkt flyttet (i rosa). 

Kartutsnitt over Augustenborg gnr. 59/2 i Vestre Toten kommune. 
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