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AVSLAG PÅ PLASSERING AV GARASJE ROTERUDVEGEN 21 - KLAGE  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Dag Birkelands klage på avslag om dispensasjon fra kravet til avstand for oppføring 
av bygg i avstand til offentlig veg for eiendom gnr. 12 bnr. 342, Roterudvegen 21, i 
Vestre Toten tas ikke til følge.  
 
Klagenemnda viser for øvrig til begrunnelsene gitt i sak 7/20 og etterfølgende 
klagebehandling i 22.06.2020 i regi av driftssjefen.   
 
 
 
Utrykte vedlegg: 

 
- Driftssjefens klagebehandling, datert 22.06.2020 (gjengitt i sin helhet i saken) 

 
 
Trykte vedlegg:  

 
- Søknad av 12.05.2020 m/situasjonskart fra Birkeland/Karlsen 
- Sak 07/20 – driftssjefens saksutredning og vedtak 
- Klage av 16.06.2020 m/vedlegg fra Birkeland 

 

 
Fakta: 
Dag Birkeland og Siri Fjeldheim Karlsen søker 12.05.2020 om dispensasjon fra 
vegloven for garasjeplassering ift. kravet til minsteavstand for bygging av garasje på 
sin eiendom, gnr.12, bnr.342, i Roterudvegen 21. 
 
Roterudvegen er kommunal. Kravet til byggemessig minsteavstand er 15 meter fra 
vegens senterlinje til byggets kant, ihht. vegloven § 29. I uregulerte boligområder i 
Vestre Toten kommune er praksis at det kan innvilges dispensasjon fra bestemmelsene 
til å tillate byggegrense på 10 meter fra senterlinje, under forutsetning av at det ikke er 
andre forhold som taler imot. Dette med bakgrunn i at byggegrense på 10 meter er i tråd 
med gjeldende byggegrenser i de fleste nyere reguleringsplaner for boligområder.  
Byggegrensen skal ivareta hensyn til trafikksikkerhet, trafikkavvikling, drift- og 
vedlikeholdsbehov av vegen, arealbehov for fremtidige vegutbedringer og miljøet for 
eiendommer langs vegen.   
 
Birkeland/Karlsen oppgir bakgrunnen for dispensasjonssøknaden med  
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- at eksisterende dobbeltgarasje er i svært dårlig teknisk stand 
- at eksisterende dobbeltgarasje er for liten i forhold til dagens biler 
- at gårdsplassen må heves pga. problemer med overflatevann 
- at eksisterende garasje må rives for å få gjennomført hensiktsmessig 

drenering rundt boligen 
 
Birkeland/Karlsen ønsker å oppføre en ny garasje med seks meters bredde. Ønsket 
plassering gir 2,0 meters avstand til eiendomsgrense mot veg og (på det meste) ca. 
5,6 meters avstand til vegens senterlinje.  
 
Søknaden av 12.05.2020 m/situasjonskart vedlegges. I søknaden begrunnes 
dispensasjonssøknaden bl.a med at eiendommen har vært bebygd med 
dobbeltgarasje siden tidlig 80-tall og adkomsten til denne er vanskelig. Birkeland 
viser videre til at «en praksis med byggegrense på 10 m ivaretar ikke bruk utenfor 
byggegrensen mot veg». Han sier videre bl.a at dette arealet i praksis vil bli benyttet 
til biloppstilling/parkering og mener at en garasjevegg vil «måtte være å foretrekke for 
kommunen som vegmyndighet i forhold til vintervedlikehold» kontra en 
biloppstillingsplass i samme avstand.  
 
Driftssjefen, som etter delegert vegmyndighet iht. veglova, behandlet søknaden 
27.05.2020. I utredningen sies bl.a. følgende: 
 
Bolig på eiendommen er omsøkt i 1974 og godkjent 15.05.1974.  
Det ble da oppført en garasje som del av bolig. Hele bygget ble da plassert i lovlig 
avstand fra byggegrense mot veg. Byggegrense mot veg i 1974 var 12,5 m fra 
senterlinje.  
I 1980 har tidligere eier søkt om tillatelse til oppføring av frittstående garasje/carport med 
et bebygd areal på 5,1x 6,1m. Avstand til senter veg for sørøstre hjørne av den nye 
garasjen ville blitt kun 1,0m fra tomtegrense mot veg. (ca. 5m fra senter veg)  
 
Den 13.08.1980 er følgende vedtak fattet av bygningsrådet:  
«Bygningsrådet har foretatt befaring. 
Da carporten i sin helhet kommer foran byggegrensen og bare 1m fra gjerdelinjen mot 
veg finner ikke bygningsrådet å kunne godkjenne søknaden.»  
Den 24.04.1981 har kommunen mottatt ny søknad fra tidligere eier der de søker på nytt 
om oppføring av bygg med samme størrelse, men der bygget er flyttet litt nærmere 
boligen. I tillegg ble det søkt om å sette opp et gjerde/levegg i tomtegrense mot veg med 
en høyde på ca. 1,7m.  
 
Følgende vedtak er fattet av bygningsrådet den 13/5-1981:  
«Da eiendommen allerede har en garasje i tilknytning til boligen finner bygningsrådet 
ikke å kunne godkjenne en dobbeltgarasje plassert foran byggegrensen.  
Under forutsetning av at naboene gir sitt samtykke finner bygningsrådet å kunne 
godkjenne oppføring av en enkeltgarasje i en avstand fra gjerdelinjen(tomtegrensen) på 
3 meter. (dvs. ca. 7m fra senter veg)»  
Tidligere eier har så sendt inn ny tegning med størrelse 5,1x5,2m med samme 
plassering.  
 
Bygningsrådet har fattet følgende vedtak i bygningsrådet den 08.07.1981:  
«Da den nye tegningen avviker svært lite fra forrige planløsning, opprettholder 
bygningsrådet sitt vedtak fra møte den 13.05.1981, sak 157.»  
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Etter dette er det ikke mer dokumentasjon rundt en frittstående garasje på eiendommen i 
kommunens saksarkiv, før det registreres at det er satt opp en frittstående garasje når 
denne saken er kommet opp. Garasjen vises på eldre kart, og er satt opp av tidligere 
eiere. 
 
For å få vurdert en søknad om dispensasjon fra byggegrense må:  
 - det være en reell interesse av å få dispensasjon, det bør foreligge forhold som 

gjør det uhensiktsmessig å bygge i henhold til hovedregelen.  
 - ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig tilsidesatt.  
 - fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene samlet sett.  
 
Driftssjefen har i sin behandling av saken bl.a gjort vurdering av arealutnyttelsen, 
potensiell virkning på kommunens drift- og vedlikeholdsbehov vegmessig, 
snumuligheter på eiendommen (av trafikksikkerhetshensyn), garasjens plassering ift. 
Roterudvegen.  
 
 
Driftssjefen konkluderte i sak 07/20 med følgende vedtak:  
 
Vestre Toten kommune avslår søknad om dispensasjon fra veglovens bestemmelser om 
byggegrense til offentlig veg for oppføring av garasje på eiendommen Gnr.12, Bnr.342, 
Roterudvegen 21, 2834 Raufoss med en avstand på 5,6 meter fra senterlinje i Kv.5650 
Roterudvegen. 
 
Dette ble begrunnet med at en dispensasjon fra veglovens bestemmelser om 
byggegrense til offentlig veg vil i denne saken sette vegens behov for ivaretakelse av 
trafikksikkerhet, miljø og behov for drift og vedlikehold vesentlig til side.  
 
Videre heter det:   
«Samlet vurderer kommunen fordelene for oppføring av garasje med en plassering 5,6 
meter fra senterlinje som mindre enn ulempene plasseringen vil medføre for 
trafikksikkerhet, miljø og behov for drift og vedlikehold av vegen.  
Kommunen vekter hensynet til trafikksikkerhet, trafikkavvikling, miljø og drift av vegen 
opp mot ønsket om dispensasjon fra byggegrense slik at hensynet til drift, 
trafikksikkerhet og trafikkavvikling blir vektet tyngst.» 
 
Sak 07/20, datert 27.05.2020, vedlegges.  
 
16.06.2020 klager Birkeland på vedtaket. Klagen vedlegges.  
 
Birkeland innleder klagen med å beskrive sin opplevelse av dialogen med kommunen 
i samband med at han kjøpte eiendommen. Videre orienterer han om opplysninger 
fra tidligere eier og begrunner videre bakgrunnen for sitt ønske om dispensasjon fra 
avstandskravene. Klager oppgir i klagen å ha «lang erfaring innen byggesak samt 
plan- og vegfaglige spørsmål» og utdyper med dette som utg.pkt. sitt syn og 
vurderinger av forhold i Vestre Toten generelt, og sin sak konkret, knyttet til 
byggegrenser, så som vintervedlikehold, frisikt og miljø m.m.  
 
Driftssjefen behandler klagen 22.06.2020 og opprettholder her sitt vedtak av 
27.05.2020.  
 
Vedtaket lyder: 
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«Administrasjonen har vurdert klagen. Det fremkommer ikke nye opplysninger i saken 
som endrer vedtaket.  
Saken oversendes klagenemda for behandling.» 
 
 
Vurdering: 
Søknader om dispensasjon etter vegloven er et enkeltvedtak etter fvl § 2 og kan 
påklages. 
 
Klagen er datert 16.06.2020 og er rett-tidig framsatt, dvs. tre uker at vedtak er gjort 
kjent for part. Vedtaket ble gjort 27.05.2020. 
 
For å få vurdert en søknad om dispensasjon fra byggegrense må:  

 - det være en reell interesse av å få dispensasjon, det bør foreligge forhold som 
gjør det uhensiktsmessig å bygge i henhold til hovedregelen.  

 - ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig tilsidesatt.  
 - fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene samlet sett.  
 
Vestre Toten kommune v/driftssjefen 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.  
 
Birkeland gjør i sin klage, som beskrevet, div. betraktninger av «subjektiv» karakter. 
Det objektive faktum i saken er at en plassering av en garasje som ønsket vil være 
vesentlig nærmere enn de 10 meter som er hovedregelen. Avstand til vegens 
senterlinje vil bli fra 4,6 m til 5,7 m.  
 
Som det framgår av bygningsrådets vedtak i 1981 (sak 157/81) er dagens garasje på 
eiendommen, basert på foreliggende opplysninger, plassert i strid med vedtaket. Det 
ble den gang gitt tillatelse til oppføring av en enkeltgarasje og en dispensasjon med 
plassering inntil 7 meter fra vegens senterlinje. Det er ingen «selvfølge» eller 
automatikk at man får bygge opp igjen en bygning på eksisterende plassering når 
noe rives eller saneres og som i opprinnelig tilstand er plassert i strid med regelverk 
eller retningslinjer. 
 
Apropos presedens, så viser klager til at «garasje i Roterudvegen 17, som er en 
relativt stor garasje, ligger i en avstand på 5,9 m fra senterlinje veg.» Til det er det å 
bemerke at eier av nevnte garasje er innvilget dispensasjon for plassering inntil 7 
meter, så dersom oppgitt avstand er korrekt er den plassert i strid med vedtak.  
 
Kommunedirektøren kan forstå at eier ønsker en best mulig utnyttelse av sitt 
tomteareal, og ser behovet en familie i dag har for garasje som rommer et par biler, 
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.  
 
Kommunedirektøren vil også vise til at en dispensasjon, som i prinsippet alle vedtak, 
skaper presedens (særlig gjennom den begrunnelse som gis for en evt. 
dispensasjon) og at det derfor må være vektige grunner som kan anføres dersom 
dispensasjon skal innvilges og som klart overskygger de hensyn som ligger bak de 
fastsatte avstander og retningslinjer. Det er f.eks vanskelig å anslå hvilke arealbehov 
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som vil være nødvendig i et område ift. fremtidige vegutbedringer osv. Området er ikke 
regulert og det er usikkert hva en fremtidig regulering vil medføre.  
 
Kommunedirektøren 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. Selv om det er lett å forstå ønsket om å ha en 
dobbeltgarasje er det ingen rettighet å kunne bygge en. Det synes å være akseptable 
muligheter for å etablere en enkeltgarasje. Ikke sjelden må mange «leve med» å ha 
én bil oppstilt utenfor garasje. Hvorvidt det er andre muligheter, enn den omsøkte, til 
å plassere en dobbelt garasje på eiendommen tar ikke kommunedirektøren stilling til.  
 
Kommunedirektøren vil derfor anbefale at klagen ikke blir å ta til følge og at 
dispensasjon fra kravet om byggegrense ikke blir å imøtekomme som omsøkt.   
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
 



Vestre Toten kommune 
v/Teknisk driftsavdeling 
 
Vedlegg til klage på administrativt vedtak - avslag på søknad om 
dispensasjon, vedtaksnummer 7/20 i sak 20/102. 
 
Ved en feil fikk jeg ikke sendt vedleggene til vår klage med gårsdagens e-post. Vi supplerer derfor 
klagen med vedlagte situasjonsplaner og illustrasjoner. 
 
Det er å bemerke at lilla «gjerde» rundt eiendommen og mot veg bare er en illustrasjon over 
eiendomsgrensen. Det vil ikke bli ført opp ett tett plankegjerde mot vegen. I dag er det et åpent 
plankegjerde ved den framtidige snuplassen i sør, men ingen ting mellom garasje og vegen i nord.  
 
 
Mvh. Dag Birkeland 



Perspektiv ny garasje - sett fra nordøstJune 17, 2020 ROTERUDVEGEN 21, RAUFOSS
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PERSPEKTIV EKSISTERENDE GARASJE - SETT FRA NORDØSTJune 17, 2020 ROTERUDVEGEN 21, RAUFOSS
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Perspektiv ny garasje - sett fra sørJune 17, 2020 ROTERUDVEGEN 21, RAUFOSS
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PERSPEKTIV EKSISTERENDE GARASJE - SETT FRA SØRJune 17, 2020 ROTERUDVEGEN 21, RAUFOSS
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SITUASJONSPLANJune 18, 2020 ROTERUDVEGEN 21, RAUFOSS
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SPORINGSKURVERJune 17, 2020 ROTERUDVEGEN 21, RAUFOSS
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FRISIKT IHT. N100 VEG- OG GATEUTFORMINGJune 18, 2020 ROTERUDVEGEN 21, RAUFOSS
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BYGGEGRENSE 10 M SETT FRA NORDØSTJune 17, 2020 ROTERUDVEGEN 21, RAUFOSS
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Vestre Toten kommune 
v/Teknisk driftsavdeling 
 
Klage på administrativt vedtak - avslag på søknad om dispensasjon  
 
Vi påklager med dette administrativt avslag på søknad om dispensasjon fra vegloven, 
vedtaksnummer 7/20 i sak 20/102. 
 
Forhold knyttet til eksisterende garasje: 
Innhenting av opplysninger før kjøp av eiendommen: 
Som det går frem av kommunens vedtak, ble boligen omsøkt med en garasje som forlengelse av 
boligen, ut mot veg.  
Notatet som det er henvist til i deres avslag på vår søknad, er forhold som jeg høsten 2019 ble 
orientert om i møte med kommunen. Det er å bemerke at etter hva jeg har fått kjennskap til, er det 
samme saksbehandler som har utarbeidet notatet, som jeg var i møte med for å innhente 
opplysninger om eiendommen i forkant av kjøpet. 
 
Som følge av at vi var interessert i å kjøpe eiendommen, tok undertegnede kontakt med 
saksbehandler på byggesak sommeren 2010. I møte med saksbehandler ble det vist frem midlertidig 
brukstillatelse for boligen, tegninger av boligen og tegninger av garasjen. Det er å bemerke at 
tegningen av garasjen viser den garasjen som står der i dag.  
 
Det ble under dette møtet på ingen måte gitt informasjon om at garasjen som det ble fremvist 
tegning av, ikke var godkjent. Det var for oss viktig å få en slik avklaring i forkant av kjøpet, for vi 
ønsket å vite hva som var godkjent og ikke. Det vi så var at tidligere åpen garasje som lå inntil 
boligen, har blitt innlemmet i boligen uten at det forelå tegninger på dette i kommunen. 
 
Vi hadde på bakgrunn av mitt møte med saksbehandler på byggesak ingen grunn til å anta at 
garasjen ikke var godkjent. Det er å bemerke at garasjen, slik den er plassert, i flere andre kommuner 
ville kunne la seg godkjenne, selv uten dispensasjon fra reguleringsplan eller bestemmelser om 
plassering i kommuneplanens arealdel. 
 
Opplysninger fra tidligere eier: 
De opplysninger som jeg fikk høsten 2019 i forhold til eksisterende garasje, har jeg tatt opp med 
tidligere eier. Tidligere eier bedyret at det ikke skulle være gjort noe ulovlig i forhold til garasjen, 
dette som følge av dialog med en saksbehandler som rundt 1982 var ansatt på byggesak. Det hadde 
også vært flere befaringer på eiendommen for å se på løsninger. Dette er opplysninger som 
selvfølgelig ikke mulig å få klarhet i hva som eventuelt har vært av dialog i forkant eller etterkant av 
den politiske behandlingen av sakene i 1982. 
 
At det i ettertid viser seg at vi ikke har mottatt korrekte opplysninger fra kommunen saksbehandler, 
er et forhold vi er veldig lei oss for. Det er helt klart at dersom vi i dag hadde visst at det hadde vært 
problemer rundt dagens garasjeplassering, ville vi ikke gjennomført kjøpet før mulighetene for å få 
dette godkjent var avklart med kommunen. Vi har derfor vært i god tro i forhold til kjøp av 
eiendommen og at dagens garasje var godkjent, nettopp på bakgrunn av de opplysninger jeg fikk fra 
kommunen i forkant av kjøpet. 
 
Historikk for området: 
Som det kommer frem av gamle kart, så var Roterudvegen en blindveg som stanset rett ovenfor vår 
eiendom i en snuplass. Ut fra kartene har vegens utforming forbi vår eiendom vært tilnærmet lik slik 
den er i dag fra starten av. Som det går frem av gammelt kartverk, har avkjørselen hatt samme 
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utforming siden starten. Vi kan ikke se at den avkjørselen som da ble anlagt, sett i lys av vegens 
utforming, er trafikkfarlig. Forhold knyttet til frisikt vil bli berørt senere i dette brevet.  
Da veien forbi oss ble forlenget på 1990 tallet i forbindelse med utbygging av ny bebyggelse, ble 
Roterudvegen knytte sammen med Vestrumvegen/Rustadvegen i et T-kryss øst for oss. Vegen gjør en 
sving østover med start omtrent ved vår garasje. Dette, sammen med at eksisterende garasje ikke 
ligger helt parallelt med veg, medfører at avstand til eiendomsgrense i sør er 1,3 m, til asfaltkant 2,4 
m og senterlinje veg 4,6 m. I nord er disse avstandene henholdsvis 3,7 m til grense, 5,1 m til 
asfalt/kurve og 7,4 m til senterlinje veg.  
 
Ønske om vurdering av dispensasjon for eksisterende garasjeplassering: 
Selv om vi er uenige i flere av de anførte forhold som ligger til grunn for kommunens vedtak, så ser vi 
det som usannsynlig at vi skal få omgjort og godkjent den søkte dispensasjonen med en fremtidig 
garasje som i det nordlige hjørnet kommer nærmere vegen enn eksisterende garasje.  
 
Vi har derfor omarbeidet et utkast som vi i klagesaken ønskes vurdert og behandlet. Dette som følge 
av at det er formannskapet, som følge av administrasjonens begrensede dispensasjonsmyndighet, er 
den reelle instans for behandling av dispensasjon.  
 
Dette medfører at vi ønsker behandlet og vurdert en dispensasjon for garasjeplassering som 
samsvarer med dagens garasje. Dette er vist på nye vedlagte tegninger og situasjonsplan. Som 
beskrevet i den opprinnelige søknaden, ligger fremdeles de samme behov for garasje der.  
 
Den nå ønskede løsningen medfører en noe dårligere innkjøring inn i garasjen. Men dersom vi får 
mulighet til å bygge ny garasje, så vil en bred dobbeltport kompensere noe for det noe dårligere 
manøvreringsarealet. Eksisterende garasje vil ikke kunne imøtekomme våre behov, uten å måtte 
bygges om fullstendig. Eksisterende stripefundament er brukket flere steder og takkonstruksjonen 
med takbjelke opplagret på søyle i midten, gir ikke mulighet for en stor åpning.  
 
Tiltak gjennomført etter søknad og avslag: 
Vi har siden søknaden ble sendt inn og avslag ble fattet, gjort tiltak for å sikre nødvendig frisikt 
knyttet til avkjørselen. Eksisterende hekk mot veg er beskåret, slik at vi oppnår tilfredsstillende frisikt. 
Dette er vist på vedlagte Avkjørselsplan. Det er å bemerke at eksisterende avkjørsel ble opparbeidet, 
og etter det vi kjenner til, ikke har vært endret etter at boligen ble påbegynt oppført i 1974. 
Avkjørselen ble lagt slik den er i dag, som følge av at Roterudvegen da var en blindveg. Vegen stanset 
da ca. 10 m forbi vår avkjørsel. 
Det kan nesten leses fra kommunens avslag at det etableres ny avkjørsel. Vi må vel alle være enige at 
eiendommen er sikret lovlig adkomst, under forutsetning av at vi opprettholder å skjøtte hekk mot 
veg, slik at den ikke forhindrer frisikt.  
 
 
Byggegrenser langs kommunale veger: 
Som administrasjonen i sitt vedtak har redegjort for, så er det bestemmelser om byggegrense etter 
Veglova § 29 som gjelder, der hvor byggegrense ikke er gitt i plan. Byggegrensen er i disse tilfeller 15 
m fra senterlinje veg. Ifølge vedtaket har kommunen imidlertid en praksis for å kunne gi dispensasjon 
på inntil 10 m fra senterlinje veg, under forutsetning av at det ikke er andre forhold som taler imot. 
Det er også anført at byggegrense på 10 meter er i tråd med gjeldende byggegrenser i de fleste nyere 
reguleringsplaner for boligområder. 
 
Vi ønsker å påpeke overfor politikerne at det mest vanlige i områder med boligbebyggelse er i dag at 
byggegrenser er angitt i plan, enten arealdelen til kommuneplanen, reguleringsplan eller 
bebyggelsesplan. Kommunen har da tatt inn avstandsvurderingen på et mer overordnet nivå, hvor 
det i større grad gjøres vurderinger ut over vegeiers hovedinteresser. Det er å bemerke at 
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Roterudvegen er en adkomstveg med tillatt hastighet 30 km/t. Det er i forhold til de øvrige vegene i 
området, liten gjennomgangstrafikk i Roterudvegen. De fleste benytter Rustadvegen for 
gjennomkjøring i området. Vi har også merket at kommunens nye skiltplan i området, med redusert 
hastighet til 30 km/t, har medført at de fleste kjører saktere enn tidligere.   
 
Det er i vedtaket listet opp at byggegrensen skal ivareta hensyn til trafikksikkerhet, trafikkavvikling, 
drift- og vedlikeholdsbehov av vegen, arealbehov for fremtidige vegutbedringer og miljøet for 
eiendommer langs vegen. 
 
 
I administrasjonens avslag er det anført at «Kommunen vurderer foreslått plassering av ny garasje til 
å være;  

1. en vesentlig ulempe for miljø  
2. en vesentlig ulempe for trafikksikkerhet  
3. og en vesentlig ulempe for drift- og vedlikeholdsbehov for vegen. 

Det er videre anført at;  
4. eiendommens garasje vil utsettes for ulemper fra vegens drift og vedlikehold. Vegens 

behov med hensyn til trafikksikkerhet tilsidesettes og vil få en ulempe.» 
 
Med lang erfaring innen byggesak samt plan- og vegfaglige spørsmål, fremstår vedtaket som om den 
tidligere søkte plasseringen er noe av det verste en kunne søke om å få godkjent. Etter vår vurdering 
framstår det som en overdrivelse at alle disse punktene slår inn for en liten dobbeltgarasje. Da 
fremstår kommunens håndheving av vegloven som «glemt» knyttet til parkering og innkjøring ved 
den nye blokka Lilleløkken i krysset Øverbyvegen/Rustadvegen.  
 
  

 Garasje plassert 
parallelt med veg 

Garasje plassert 
vinkelrett på veg 

Boliger i 
uregulerte 
områder 

Boliger i regulerte 
områder 

Gjøvik 2 m fra 
eiendomsgrense 

5 m fra 
eiendomsgrense 

15 m fra senter 
veg 

 

Ringsaker 1 m fra 
eiendomsgrense 

5 m fra 
eiendomsgrense 

15 m fra senter 
veg 

 

Vestre Toten 10 m fra senter 
veg / 7,7 m fra 
eiendomsgrense i 
Roterudvegen 

10 m fra senter 
veg / 7,7 m fra 
eiendomsgrense i 
Roterudvegen 

10 m fra senter 
veg etter 
dispensasjon 

 

Forklaring: Ovenfor er byggegrenser for tre kommuner listet opp.  
 
Siden begynnelsen av 2000-tallet har en stor andel kommuner tatt inn i sine reguleringsplaner eller 
bestemmelser til kommuneplanens arealdel et vesentlig lempeligere krav til byggegrense for garasje 
og boder. Det har imidlertid ikke Vestre Toten gjort. Vi ønsker gjennom denne klagesaken å belyse 
saken fra flere sider.  
Det er imidlertid å bemerke at også Vestre Toten har reguleringsplan med byggegrense 2 m for 
garasjer plassert parallelt med veg og 5 m plassert vinkelrett på. Dette er planen Gjestrumfeltet Øst. 
Det er å bemerke at administrasjonens avslag i liten grad hadde en god faglig vurdering av vår 
interesse for dispensasjon, sett opp mot vår mulighet til å bebygge arealet mellom boligen og vegen. 
Vi har en helt klar interesse for dispensasjon fra vegloven, uten at administrasjonen i sin vurdering 
faktisk har sett på om det er mulig å sette opp garasje eller etablere biloppstillingsplasser i dette 
området.  
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Våre vurderinger understøttes av at det i denne klagen henvises til SINTEF Byggforsk sine 
detaljblader om planlegging, som benyttes av både vegplanleggere, arealplanleggere og 
byggesaksseksjoner i vurdering av kvaliteter for prosjekter både i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplaner, fradeling av nye boligeiendommer og endringer på eksisterende 
boligeiendommer.  
 
Det går frem av bladet 312.015 Planlegging av småhusområder. Veier og parkering under punkt 29 
Byggelinjer langs vei at «langs atkomstveier bør arealplanen angi byggelinje med mindre avstand enn 
15 m fra midten av kjørebanen, slik hovedregelen i veglova sier (...) Lovens byggelinjer skal blant 
annet ivareta behov for areal til framtidig utvidelse av veien». Det som er vanlig ved rehabilitering av 
veger i boligområder i dag, er at selve kjørebanen enten får samme bredde som før eller smalere. 
Dette for at vegen skal ha en utforming som reduserer hastigheten.  
Videre går det frem av samme avsnitt at «En byggelinje 5,0 m fra kanten av regulert vei, som normalt 
er eiendomsgrense mot veg, gir grei plass til inngangsparti og gir god frisikt, selv med garasje 
vinkelrett på veien. Byggelinjer nærmere veien kan også være aktuelt, men det vil binde opp 
parkerings- og garasjeløsningene.» 
 
Arealbehov for framtidig utvidelse 
Vi kan ikke se at det kan være behov for en utvidelse av vegbanen i Roterudvegen. Dette ville 
fremme høyere hastigheter, snarere enn de normalt ønskede fartsreduserende tiltakene som gjøres. 
Saksbehandler har også tidligere nevnt behovet for fortau nord-sør i Vestrumenga. Med den 
kjennskap jeg har til området og til vegplanlegging, så fremstår det som unaturlig å legge et eventuelt 
fortau i Roterudvegen. Den tilgjengelige bredden utenfor garasjens hjørne i sør kan vi derfor ikke se 
er noe problem, i forhold til et eventuelt fremtidig arealbehov for kommunen.  
 
 
Vintervedlikehold og behov for snøopplag 
Det er i administrasjonens vedtak anført at «Garasjevegg mot Roterudvegen: I søknaden anføres at å 
ha en garasjevegg mot vegen, kontra en biloppstillingsplass vil være å foretrekke for kommunen. 
For utnyttelse av arealer må det beregnes at biloppstillingsplasser skal plasseres der det er 
hensiktsmessig i forhold til drift og vedlikehold av vegen. Biloppstillingsplasser skal i en situasjonsplan 
ikke kan plasseres der det vil bli en begrensning eller ulempe for utførelse av vegens drifts- og 
vedlikeholdsbehov.» 
 
Bladet 312015 Planlegging av småhusområder. Veier og parkering punkt 27 Grøfter og snølagring 
angir at grøfta bør dimensjoneres for langtidslagring av snø. Detaljbladet angir at det normalt er 
behov for et areal på 2/3 av brøytet bredde for snøopplag. Roterudvegen har tosidige grøfter og med 
en bredde på asfalt på 4,5 m, vil dette kreve 1,5 m på hver side til snøopplag. En svært erfaren 
vegplanlegger i Gjøvik-regionen har opplyst at det normalt er tilstrekkelig med 1,5 – 2 m fra 
asfaltkant.  
 
Eksisterende garasje ligger som tidligere opplyst 1,3 m fra eiendomsgrense mot veg, grøften har en 
bredde på 1,1 m. Dette gir en avstand på 2,4 m mellom asfaltkant/brøytet bredde og nærmeste del 
av garasjen. Som vi har beskrevet i søknaden, så vil garasjen få varige konstruksjoner mot veg. Det er 
bestemt at dette vil være enten betong eller pusset lettbetong. Dersom formannskapet krever panel 
som øvrige deler av garasjen, vil dette bli lagt utenpå betong/mur for å gi garasjen et «mykere» 
uttrykk.  
 
Vi kan derfor ikke se at det ikke skal være tilgjengelig areal for snøopplag eller at denne avstanden 
skal være kritisk i forhold til skade som følge av snøopplag. Både kommunene Gjøvik og Ringsaker har 
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høyereliggende områder med tilnærmet lik snømengde som Raufoss. Vi mener at en bredde på 2,4 m 
til snøopplag, og hvor snø kan brøytes mot veggen som i dag, vil være tilfredsstillende.  
 
Administrasjonen har i vedtaket gjort anførsler som indikerer at biloppstillingsplasser og 
bygningsplassering er likestilt etter veglovens § 29. Dette har vi forståelse for. Denne problematikken 
ble behandlet i Høyesterett i 2018, og det ble der etter ikke gjort noen klare slutninger rundt 
likestilling av biloppstillingsplasser og bygningsplassering innenfor byggegrense.  
 
Det er imidlertid på det rene, at dersom vi får tillatelse til å føre opp en ny garasje i samme avstand 
som dagens garasje, vil begge bilene stå skjermet for kommunens vintervedlikehold.  
 
Det er selvfølgelig ikke primært ønskelig å ha en garasje så nær veg for vår del heller, men 
bakgrunnen for at dette er eneste løsning, vil bli beskrevet senere.  
 
Frisikt  
Det er i kommunens vedtak anført at «Trafikksikkerheten er ikke ivaretatt med plasseringen i forhold 
til sikkerhetssoner ved utforkjøringer.» Det er å bemerke at det ut fra SINTEF sine blader primært er 
frisiktsoner som skal ivareta trafikksikkerheten.  
Det er i vedtaket ikke opplyst hva frisiktkravet er, men vi har i vedlagte avkjøringsplan vist at frisikt nå 
vil være ivaretatt, etter at hekk mot veg ble beskåret. Garasjen ligger ikke innenfor i frisikttrekanten, 
og vi kan derfor ikke se at administrasjonens anførsel om at garasjeplasseringen var trafikkfarlig, har 
hold. Vi er enig i at eksisterende avkjørsel ikke hadde tilfredsstillende frisikt, men dette er nå 
ivaretatt. 
 
Bladet 312.015 Planlegging av småhusområder. Veier og parkering tar for seg plassering av garasjer 
mot veg. Det er der under punkt 76 beskrevet følgende;  
«Byggeforbudet gjelder også for små, flyttbare bygninger, murer høyere enn 0,5 m, opplag, 
vareramper o.l. (Veglovens § 30). Murer inntil 0,5 m er ikke søknadspliktige. Ev. murer bør settes i 
veglinjen (eiendomsgrensen) slik at nabomurer ligger på linje. (...) Veglovens § 30 åpner for tillatelse 
etter "særskilt løyve". For garasjer og mindre uthus som ikke berøres av siktlinjer, bør 
vegmyndighetene gi slik tillatelse i stort monn. Ved garasjer parallelt med vegen, vil en avstand på 
1,0 m fra gjerdelinja i de aller fleste tilfellene være tilstrekkelig. Det er imidlertid rimelig å kreve at 
garasjer med utkjøring mot vegen trekkes 6,0 m inn fra vegkanten 
slik at man kan stanse bilen foran garasjen for å åpne porten. 
Det går videre frem at «Tomtearealene nærmest vegen er ofte ikke brukbare til annet enn 
biloppstilling og vegetasjon, og en streng håndheving av veglovens § 29 vil i mange tilfeller føre til at 
arealene nærmest vegen blir et stort, ubenyttet "ingenmannsland" mens resten av uteaktivitetene 
lider av plassmangel.  
 
Vi kan på bakgrunn av dette ikke se at administrasjonens anførsler knyttet til trafikksikkerhet dermed 
er gjeldene. SINTEF Byggforsk sine blader har hensyntatt normale trafikkfaglige spørsmål knyttet til 
trafikksikkerhet.  
 
Miljø 
Begrepet «miljø» er benyttet i administrasjonens vedtak, uten at dette er nærmere forklart. Det går 
faktisk fram at den søkte plasseringen utgjør «en vesentlig ulempe for miljø».  
 
Begrepet «miljø» er tolket i boken «Vegloven med kommentarer», utgitt på kommuneforlaget. På 
side 135 står det følgende;  
«Bestemmelsene i første og andre ledd gir uttrykk for det speilvendte prinsipp, alt er forbudt med 
mindre det er gitt spesiell tillatelse. Dermed er det imidlertid ikke slik at vegmyndigheten også fritt 
kan si nei. Det er helt klart at bestemmelsen ikke gir hjemmel for å lamme ethvert byggetiltak 
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innenfor byggegrensen. (...) Man må også vurdere vegmyndighetens interesse mot søkerens. Etter 
den siste lovendringen med formålsbestemmelsen i første ledd er det nå slått fast i loven at det skal 
tas hen syn til de interesser vegens naboer har når det gjelder miljøet på naboeiendommen.  
 
På den annen side må søkeren ha en reell interesse i dispensasjon. Her vil lovens negative 
utgangspunkt spille inn. Hvis innretningen like gjerne kan trekkes tilbake på eiendommen, behøver 
ikke dispensasjon gis. En avgjørelse må være basert på forholdsmessighet i interesseavveiningen. 
Imidlertid vil hele tiden den trafikkfaglige og miljømessige vurderingen dominere. 
Trafikk sikkerhet kan ikke gå på bekostning av søkerens økonomiske interesse. Det samme gjelder 
miljøvern for naboeiendommene hvor søkeren spesielle økonomiske interesser kan måtte vike for de 
uheldige virkninger en dispensasjon vil kunne få for ham selv og hans suksessorer. Vegmyndigheten 
kan også gi løyve på særlige vilkår. Dette følger av alminnelig forvaltningsrett.  
(...)  
Prinsipielt sett skal hver enkelt dispensasjonssøknad vurderes individuelt med hensyn til mulige 
vilkår. Særlig aktuelt er vilkår om avkall på erstatning ved fremtidige ulemper og skader eller krav om 
flytting o.l. Hensikt en med vilkårene er å søke å fremme det som er form ålet med byggegrensene.» 
 
Slik jeg tolker vegloven og kommentarutgaven til vegloven, så er «miljø» her bruken av området i 
området som omfattes av byggegrense.  
Som det går frem av dokumentasjonen vi har sendt inn, så vil en byggegrense på 10 m fra senterlinje 
veg medføre at det ikke er mulig å føre opp en smal dobbeltgarasje på egen grunn. Heller ikke en 
byggegrense på 8 m gir mulighet for dette.  
Det må etter vår vurdering her også skilles på bygningers bruk. Som det går frem av SINTEF Byggforsk 
sine blader, så er det forskjell på å føre opp en garasje nærmere adkomstveg enn en bolig. At 
kommunen har en relativ streng håndtering av byggegrensen for boliger, er forståelig ut fra det å 
danne en mest mulig lik byggelinje langs vegene. Langs Roterudvegen ligger boligene enten parallelt 
eller vertikalt på vegen. Dette framstår som en harmonisk plassering, som speiler den tidsepoke 
boligene ble ført opp under, fra ca. 1970 og fram ca. 1975. Garasjer er i stor grad plassert i vinkelrett 
på vegen. De færreste av disse har snumulighet på egen grunn. Det er noen få som har 
garasjeplassering parallelt med veg. I nærhetene er det vår garasje, garasje i Roterudvegen 23 og 
Roterudvegen 17. Det kan nevnes at garasje i Roterudvegen 17, som er en relativt stor garasje, ligger 
i en avstand på 5,9 m fra senterlinje veg.  
Planfaglig kan jeg ikke forstå at det er argumenter for å forhindre at det ligger garasjer innenfor en 
avstand på 10 m fra senterlinje veg. I mange kommuner er det nettopp i denne sonen en ønsker 
garasjer lagt, dersom en ikke har en tomt som legger til rette for garasje som en del av boligen.  
 
Det er å bemerke at administrasjonens forslag om å føre opp en mindre garasje som tilbygg til 
boligen vil kunne la seg gjøre, men vil både bli urimelig kostbart pga. de byggtekniske utfordringer 
dette betinger ved å knytte seg inn på eksisterende takkonstruksjon. Arkitektonisk er det også 
uheldig. Bare et lite brudd mellom bolig og garasje, vil sett ut fra eksisterende bebyggelses utforming, 
være ønskelig. Ett annet forhold, er at de fleste kommuner gjennom bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan, skiller mellom byggegrense for boliger og 
byggegrense for garasjer.  
 
Det normale er også å skille mellom garasje som plasseres parallelt med veg og vinkelrett på veg. Til 
orientering har Gjøvik kommune i kommuneplanens arealdel bestemmelser på henholdsvis 2 og 5 m 
for nevnte situasjoner. For boliger er byggegrensen i kommuneplanen 15 m. Det er også å bemerke 
at det i flere tilfeller gis dispensasjon for garasjeplasseringer, der hvor de trafikksikkerhetsmessige 
forhold ikke berøres. 
 
Det er å bemerke at eksisterende garasje har en avstand på 1,3 m som minsteavstand til 
eiendomsgrense mot veg i sør, ca. 2,3 m fra asfaltkant og ca. 4,6 m fra senterlinje veg. I nord er 
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minsteavstanden til eiendomsgrensen ca. 3,7 m og senterlinje veg ca. 7,3 m. Det er å bemerke at 
garasjen ikke har tatt skade av dens plassering til nå, det er elde og problemer med overflatevann på 
gårdsplass som utgjør skadene på den.  
Det er muntlig blitt uttrykt at den ønskede garasjen ville medføre at en måtte gå over til «bydrift» for 
å håndtere vintervedlikeholdet. Dette vil da ikke være et tilfelle, dersom vurderinger gjøres i forhold 
til dagens garasjeplassering.  
 
Det er også å bemerke at kommunens praksis med å kun kunne innvilge dispensasjon på 10 m til 
senterlinje veg i mange tilfeller får en uheldig konsekvens. Dette kan sees i flere prosjekter med 
større boligaktører, hvor uteområdet ikke opparbeides som forutsatt, da byggegrensen kommunen 
praktiserer i alt for stor grad legger begrensninger på eiendommers utnyttelse. Dette gir igjen dårlige 
løsninger.  
 
Det er i avslaget anført at «Vegens behov med hensyn til trafikksikkerhet tilsidesettes og vil få en 
ulempe.» Vi mener derfor at dette argumentet er hensyntatt med den plasseringen eksisterende 
garasje har.  
 
 Vi stiller oss undrende til denne betraktningen, da verken den opprinnelig omsøkte plasseringen 
eller plasseringen vi nå ønsker vurdert, dagens plassering av garasje, legger til rette for at både 
vår avkjørsel og naboens avkjørsel i nord har avkjørsler som tilfredsstiller Statens vegvesens 
norm, Håndbok N100 - Veg- og gateutforming. 
 
Andre garasjebygninger som er plassert vesentlig utenfor byggegrense: 
Det er å bemerke at det er flere andre garasjebygninger som er plassert utenfor kommunens 
praksis med å gi dispensasjon på 10 m fra senterlinje veg. Det er en garasje rett sør for oss som 
har en avstand på 5,9 m fra senterlinje veg. Denne ligger helt parallelt med vegen.  
 
Eksisterende garasje ligger 4,6 og 7,5 m fra senterlinje veg. En godkjenning på 10 m fra 
senterlinje veg medfører at vi har mulighet til å før opp en garasje med bredde 0,5 m bredde. 8,0 
m tilsvarer en garasje på 2,5 m. Det vil med dette ikke være mulig å få til garasjeplass på egen 
grunn. 
 
 
 
 
 
 
En slik praktisering medfører at det spesielt ved oppføring av ny eller erstatningsgarasje på 
eksisterende boligeiendommer blir etablert en dobbeltgarasje med avkjørsel direkte fra veg. Selv 
om administrasjonen i vårt avslag har bemerket at det er krav om snumulighet på egen eiendom, 
så har vi liten tro for at dette er vist for disse garasjeplasseringene. Det vil normalt ikke bli snudd 
på egen eiendom, dersom garasjen plasseres vinkelrett på vegen som følge av at det blir svært 
uhensiktsmessig å kjøre frem og tilbake flere ganger for å manøvrere bilen rundt på det knappe 
arealet som er i forkant av garasjen. Vi mener derfor at en løsning som vi har søkt om, med 
garasje plassert parallelt med veg og med snumulighet, er en bedre løsning enn det som 
praktiseres i dag.  
 
Det er å bemerke at vegloven og politikernes dispensasjonsmulighet betinger at en ser 
enkeltsaker på et selvstendig grunnlag. Vi håper politikerne gjør det i denne saken.  
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Vi ser at vi har et tilfelle som det ikke er mange tilsvarende saker å henvise til på Raufoss. Men i 
forhold til problematikken knyttet til avkjørsel og trafikksikkerhet, så er det noe over ett år siden 
det ble etablert en ny avkjørsel som følge av byggesak i enden av gata vår, i krysset 
Roterudvegen/Rustadvegen. Med min innsikt i vegfaget kan vi ikke forstå at nevnte anførsel i 
avslaget knyttet til at løsningen ikke er trafikksikker faller bort, nå hvor vi har beskjært hekken og 
ivaretar frisiktkravet. Vestre Toten kommune tillater i stor grad flere avkjørsler til boligtomter og 
avkjørsler med vesentlig større bredde enn hva som de fleste kommuner tillater. Dette medfører 
i tillegg til flere potensielle kollisjonsputer som følge av avkjørsler, også redusert areal for 
kommunen i forhold til vintervedlikeholdet.  
 
Det fremstår som om administrasjonen i vårt avslag har «tømt» seg og at dette er noe av det 
mest hårreisende tilfellet av en avkjørsel og garasjeplassering som en har sett.  
 
Vi kan imidlertid ikke se at Roterudvegen som sådan har et så karakteristisk utbyggingstrekk at 
det ikke er mulighet for å etablere garasje som vi har hatt. Den plasseringen vi har, finner dere 
igjen på garasjeplasseringer i Bakkevegen, Bakkesvingen og Hauglidvegen. Det er også å bemerke 
at det er samme løsning flere steder i Plogvegen, hvor blant annet en av garasjene er ført opp 
ikke mange år tilbake. To av garasjene i Plogvegen kunne latt seg gjøre å plassere i større avstand 
fra veg, enn de 6,4 og 6,9 m fra senterlinje veg de ligger. For vår del lar det seg ikke gjøre å 
plassere en smal dobbeltgarasje på 6 m i større avstand fra veg enn garasjen som står der i dag.  
 
Det er i dag krav om to biloppstillingsplasser pr. eiendom. De fleste husstander har også to biler. 
Disse plassene skal normalt fungere uavhengig av hverandre og det skal være snumulighet på 
egen grunn. Vår påstand er at det ikke er mulig å ivareta administrasjonens krav til plassering av 
verken garasje eller parkeringsplasser, slik deres argumentasjon er. Vi skulle ønske at vi hadde 
hatt en større gårdsplass, som lot det gjøre å etablere en garasje i god avstand til veg. Men 
situasjonen er som den er, og har vært slik i 38 år.  
 
Vi håper derfor at formannskapet gjennom sin klagebehandling ser på saken med «nye øyne» og 
vurderer dispensasjon for plassering av ny garasje, lik dagens plassering.  
 
Raufoss den 16. juni 2020 
 
 
Dag Birkeland 
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MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON 
FRA VEGLOVEN FOR GARASJEPLASSERING, ROTERUDVEGEN 21  
 
Saksnummer 7/20. 
 
Administrasjonen har fattet følgende vedtak i saken: 
 
Vestre Toten kommune avslår søknad om dispensasjon fra veglovens 
bestemmelser om byggegrense til offentlig veg for oppføring av garasje 
på eiendommen Gnr.12, Bnr.342, Roterudvegen 21, 2834 RAUFOSS med 
en avstand på 5,6 meter fra senterlinje i Kv.5650 Roterudvegen. 
 
Fakta: 
Eiendommen er bebygd med dobbelgarasje oppført ca. 1982.  
Den eksisterende garasjen har historikk i kommunale arkiver som er 
beskrevet i et notat fra byggesaksavdelingen. 
Ved oppføring av boligen i 1974, godkjent 15.05.1974 ble det oppført garasje 
som i dag fremstår som en del av boligen. 
 
Notat Vestre Toten kommune - byggesak 
 
GARASJESAK ROTERUDVEGEN 21. 
 
HISTORIKK: 
Bolig på eiendommen er omsøkt i 1974 og godkjent 15.05.1974. 
Det ble da oppført en garasje som del av bolig. Hele bygget ble da plassert i 
lovlig avstand fra byggegrense mot veg. Byggegrense mot veg i 1974 var 12,5 
m fra senterlinje. 
I 1980 har tidligere eier søkt om tillatelse til oppføring av frittstående 
garasje/carport med et bebygd areal på 5,1x 6,1m. Avstand til senter veg for 
sørøstre hjørne av den nye garasjen ville blitt kun 1,0m fra tomtegrense mot 
veg.(ca. 5m fra senter veg) 
Den 13.08.1980 er følgende vedtak fattet av bygningsrådet: 
«Bygningsrådet har foretatt befaring. 



Da carporten i sin helhet kommer foran byggegrensen og bare 1m fra 
gjerdelinjen mot veg finner ikke bygningsrådet å kunne godkjenne søknaden.» 
Den 24.04.1981 har kommunen mottatt ny søknad fra tidligere eier der de 
søker på nytt om oppføring av bygg med samme størrelse, men der bygget er 
flyttet litt nærmere boligen. I tillegg ble det søkt om å sette opp et 
gjerde/levegg i tomtegrense mot veg med en høyde på ca. 1,7m. 
Følgende vedtak er fattet av bygningsrådet den 13/5-1981: 
«Da eiendommen allerede har en garasje i tilknytning til boligen finner 
bygningsrådet ikke å kunne godkjenne en dobbeltgarasje plassert foran 
byggegrensen. 
Under forutsetning av at naboene gir sitt samtykke finner bygningsrådet å 
kunne godkjenne oppføring av en enkeltgarasje i en avstand fra 
gjerdelinjen(tomtegrensen) på 3 meter.(dvs. ca. 7m fra senter veg)» 
Tidligere eier har så sendt inn ny tegning med størrelse 5,1x5,2m med samme 
plassering.  
Bygningsrådet har fattet følgende vedtak i bygningsrådet den 08.07.1981: 
«Da den nye tegningen avviker svært lite fra forrige planløsning, opprettholder 
bygningsrådet sitt vedtak fra møte den 13.05.1981, sak 157.» 
Deretter er det ingen mer dokumentasjon rundt en frittstående garasje i 
kommunens saksarkiv, før det registreres at det er satt opp en frittstående 
garasje når denne saken er kommet opp. Garasjen vises på eldre kart, og er 
satt opp av tidligere eiere. 
 
Byggegrense: 
En byggegrense er en fastlagt grense for hvor nær en veg du har lov til å 
bygge. Veglovens bestemmelser om byggegrense (§29) til kommunal veg er 
15 meter fra vegens senterlinje.  
I uregulerte boligområder i Vestre Toten kommune er praksis at det kan 
innvilges dispensasjon fra bestemmelsene til å tillate byggegrense på 10 
meter fra senterlinje, under forutsetning av at det ikke er andre forhold som 
taler i mot. Dette med bakgrunn i at byggegrense på 10 meter er i tråd med 
gjeldende byggegrenser i de fleste nyere reguleringsplaner for boligområder. 
Byggegrensen skal ivareta hensyn til trafikksikkerhet, trafikkavvikling, drift- og 
vedlikeholdsbehov av vegen, arealbehov for fremtidige vegutbedringer og 
miljøet for eiendommer langs vegen. 
 
Dispensasjonsbehandling: 
En dispensasjon fra byggegrense til offentlig veg innebærer at tiltaket er i strid 
med veglovens bestemmelser. 
 
For å få vurdert en søknad om dispensasjon fra byggegrense må: 

 du ha reell interesse av å få dispensasjon, det bør foreligge forhold 
som gjør det uhensiktsmessig å bygge i henhold til hovedregelen. 

 ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig 
tilsidesatt. 

 fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene samlet 
sett. 

 
 



Bakgrunn for søknad: 
 

 Eksisterende dobbeltgarasje er i svært dårlig teknisk stand. 
 Eksisterende dobbeltgarasje er for liten i forhold til dagens biler. 
 Gårdsplassen må heves som følge av problemer med overvann, som 

medfører at garasjegulv blir liggende 0,3 meter lavere enn gårdsplass. 
 Eksisterende garasje må rives for å få gjennomført hensiktsmessig 

drenering rundt boligen 
 
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden beskrives i søknadsdokumentet. 
Dokumentet vedlagt saken. 
 
Vurdering: 
Eksisterende garasje ble oppført ca. i 1982. Nytt tiltak med bygging av ny 
garasje er en ny situasjon og en ny sak.  
Kommunen vurderer foreslått plassering av ny garasje til å være en vesentlig 
ulempe for miljø, trafikksikkerhet og for drift- og vedlikeholdsbehov for vegen. 
 
Arealutnyttelse: 
Utnyttelse av arealer på eiendommen med plassering av bolighuset gjør det 
ikke mulig å bygge garasje i foreslått størrelse som et frittstående bygg i 
henhold til bestemmelser om byggegrense til offentlig veg i arealene mellom 
bolighuset og Roterudvegen. 
Kommunen mener at det må søkes alternative løsninger for eiendommens 
garasjebehov. Tilbygging av garasje til boligen bør vurderes. 
Løsning med mindre omfang av garasjebygg og behov for dispensasjon fra 
byggegrense med en avstand til senterlinje veg i tråd med nye 
reguleringsplaner kan være alternativ. 
Kommunen vurderer at det for utnyttelse av arealer på eiendommen vil ha 
betydning at dispensasjon innvilges.  
Eiendommens garasje vil utsettes for ulemper fra vegens drift og vedlikehold.  
Vegens behov med hensyn til trafikksikkerhet tilsidesettes og vil få en ulempe.  
 
Påkjenninger fra drift og vedlikehold: 
Foreslått plassering av garasje vil innebære vesentlig ulempe for 
garasjebygget. Bygget vil bli utsatt for påkjenninger fra drift og vedlikehold av 
vegen.  
 
Snumulighet på egen eiendom: 
I søknaden anføres at den søkte plasseringen av garasjen vil bli supplert med 
snumulighet sør på eiendommen. 
Snumuligheter inne på eiendommen er et krav i forhold til godkjennelse av 
nye tiltak.  
I forhold til trafikksikkerheten skal kjøretøyer kjøre ut i vegen i en avkjørsel 
som tilfredsstiller krav til siktssoner med fronten av bilen. Rygging ut i 
trafikkerte veger er ikke ønskelig. 
 
Garasjens plassering i forhold til Roterudvegen: 
Trafikksikkerheten er ikke ivaretatt med plasseringen i forhold til 
sikkerhetssoner ved utforkjøringer. 



Kommunen vurderer ulempene for garasjebygget ved plasseringen i forhold til 
vegen til å være store.  
For vegens behov for drift og vedlikehold vil det bli ulemper med utførelse av 
brøyting og plassering av snø.  
For arealutnyttelse på eiendommen er fordelene store. 
 
Garasjevegg mot Roterudvegen: 
I søknaden anføres at å ha en garasjevegg mot vegen, kontra en 
biloppstillingsplass vil være å foretrekke for kommunen. 
For utnyttelse av arealer må det beregnes at biloppstillingsplasser skal 
plasseres der det er hensiktsmessig i forhold til drift og vedlikehold av vegen. 
Biloppstillingsplasser skal i en situasjonsplan ikke kan plasseres der det vil bli 
en begrensning eller ulempe for utførelse av vegens drifts- og 
vedlikeholdsbehov. 
 
 
Begrunnelse for vedtaket: 
 
Dispensasjon fra veglovens bestemmelser om byggegrense til offentlig veg vil 
i denne saken sette vegens behov for ivaretakelse av trafikksikkerhet, miljø og 
behov for drift og vedlikehold vesentlig til side. 
 
Samlet vurderer kommunen fordelene for oppføring av garasje med en 
plassering 5,6 meter fra senterlinje som mindre enn ulempene plasseringen vil 
medføre for trafikksikkerhet, miljø og behov for drift og vedlikehold av vegen. 
 
Kommunen vekter hensynet til trafikksikkerhet, trafikkavvikling, miljø og drift 
av vegen opp mot ønsket om dispensasjon fra byggegrense slik at hensynet 
til drift, trafikksikkerhet og trafikkavvikling blir vektet tyngst. 
 
Hjemmel for vedtaket: 
 
Lov om vegar §29. 
 
Dette vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker fra De mottar melding om vedtaket.  
Klagen skal sendes til den avdelingen som har fattet vedtaket.  Der vil De også få nærmere 
opplysninger om klageretten og behandlingsmåten for klager. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bodil Kristin Evenstad  Per Morten Aas 

Stenberg 
driftssjef  driftsenhetsleder 
 
Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift. 
 
 
 
 



 
Vedlegg: 
 

 Søknad om dispensasjon fra byggegrense til veg Gnr.12, Bnr.342 
 Gnr.12 - Bnr.342 Roterudvegen 21, 2834 Raufoss – Situasjonskart og 

tegninger av garasje. 
 Roterudvegen 21 – bilder av garasje 
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