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Viser til brev angående avkjørsel for g/b nr. 142/5 i Øyer kommune. Vi beklager sent svar. 
Vi har gjennom tidligere saksbehandling vurdert spørsmål rundt avkjørsler for denne 
eiendommen og anser saken som ferdig behandlet og avsluttet her.  
 
Bakgrunn i saken er en søknad fra eier av g/b nr. 142/5 om oppføring av ny bolig på 
eiendommen.  Denne eiendommen har adkomst via en gammel vegsløyfe som ender ut på 
fylkesveg 254 to steder. I den forbindelse ønsket tiltakshaver å få etablert en ny egen 
avkjørsel for sin eiendom. Av trafikksikkerhetsmessige årsaker ble dette avslått, men 
samtidig gitt tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel, da med krav om at denne 
skal være i samsvar med «Alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra 
offentlig veg av 16. juli 1964» (ref. 2014/148366-002). Dette vedtaket ble sendt med kopi 
til kommunen.  
 
Eier av g/b nr. 142/5 opplyste etter dette at nybygging ikke ville realiseres innenfor det 
tidsløpet som var tenkt, men at han likevel ønsket å utbedre avkjørselen til dagens krav. 
Dette er fra vår side positivt og vi har vært på stedet å stikket ut denne i terrenget (ref. 
16/1250-4)  
 
I kommunens brev stilles det spørsmål rundt krav til dokumentasjon i forhold til 
prosjektering, bruk av masser og drenering. Da dette er en privat avkjørsel inn på privat veg 
som i hovedsak er til bruk for inntilliggende eiendommer, stiller normalt ikke Statens 
vegvesen slike spesifikke krav. Hvilke krav kommunen som byggesaksmyndighet stiller 
gjennom sitt regelverk ligger på siden av vårt ansvarsområde.   
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Derimot stiller vi krav til utforming, frisikt og stikkrenne der avkjørselen går over veggrøft. 
Dette fulgte med tillatelsen, og utforming av avkjørselen er satt i terrenget i samsvar med 
dette. Viser for øvrig til veglovens §§ 40 og 43. 
 
Vi er kjent med at det har vært noe uenighet blant rettmessige brukere av den gamle 
vegsløyfa og avkjørslene. Dette er imidlertid privatrettslige forhold som Statens vegvesen 
ikke involverer seg i.   
 
 
Plan og trafikk Oppland 
Med hilsen 
 
 
 
Hans Martin Asskildt 
seksjonssjef Kurt Gjerstad  
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