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 Plan- og bygningsloven 
 
 

Saksbakgrunn: 
I forbindelse med planlagt befaring i reguleringsplanområdet for Musdalssæter hyttegrend, ble det 
gjort avtale med grunneier i nærområdet til gbnr 142/5 om å se nærmere på avkjørsler, slik at 
eventuell videre oppfølging fra kommunens side kunne finne sted dersom det ikke kunne fastslås at 
det kun forelå forhold i området som var av ren privatrettslig art. 
 
Fra kommunens side ble en da oppmerksom på at Ivar Ellingsberg som grunneier av gbnr 142/5 var i 
ferd med å utføre arbeider som ville medføre endringer av atkomsten fra Musdalsvegen, Fv 254. 
Ellingsberg viste til at dette var avtalt med statens vegvesen og at en representant fra vegvesenet 
hadde foretatt oppmåling av veggrunn som viste hvor hvordan atkomsten kunne anlegges. 
Ellingsberg viste også til at en representant fra Mesta AS hadde hjulpet han med prosjektering av 
endringen.  
 
I løpet av samtalen med Ellingsberg kom det en bil fra Mesta AS med fyllmasse. Sjåføren kunne ikke 
gå god for at dette var egnete masser for anlegging av veg. Ellingsberg ble bedt om å vise hvor 
massene skulle fylles. Ut fra hans anvisning ble det klart at dette kunne vanskeliggjøre atkomst til 
landbruksveg på gbnr 140/1, tilhørende Elin Hong.  
 
Fra kommunens side ble det da klargjort at utfylling av masser på eksisterende vei ikke kunne 
utføres, uten at forholdet til landbruksveien var avklart. Deler av den gamle vegen som nå ligger på 
gbnr 142/5, skal også kunne benyttes av tungtransport som tømmerbiler og det er derfor viktig at 
massene som benyttes på denne vegen, er av tilfredsstillende kvalitet for dette formålet. 
 
Vurdering: 
Ellingsberg opplyste at han kun hadde muntlige tillatelser og anvisinger på hvordan arbeidene 
kunne utføres. Disse var i følge han gitt fra Statens vegvesen og Mesta. Fra kommunens side vil det 
være kurant å gi aksept for mindre endringer av en atkomst, dersom det foreligger tillatelse til dette 
fra Statens vegvesen. Det kan også etter en nærere vurdering gis fritak fra søknadsplikt etter pbl § 
20-5 g, dersom tiltaket er av bagatellmessig art og ikke medføre noen ulempe for naboer eller andre 
brukere av et område. 
 
Det er heller ikke avklart om endringene kommer nærmere nabogrensen til gbnr 140/1 enn 1 m, jfr 
byggesaksforskriften 4-1 pkt d 10. Dersom dette ikke er tilfelle, vil gjennomføringen kreve normal 
søknadsbehandling med nabovarsling. 
 
I dette tilfellet kan det ikke aksepteres at en endring vil kunne medføre en forverring av andres 
rettmessig bruk av egen atkomst til fylkesvegen og til internvei, eller bruk av en vegstrekning som 
skal være åpen for andre bruksberettigete. Pålegg om umiddelbar stans i arbeidene og oppfylling av 
masse, ble derfor gitt med hjemmel pbl 32-4. 



 
Inntil forholdet med vegvesenet er avklart og inntil det er avklart om tiltaket medfører ulempe for 
eier av gbnr 140/1 m.fl, er det fra kommunens side nødvendig å nedlegge midlertid stans i 
arbeidene med hjemmel i pbl § 32-4. Det er også nødvendig å få avklart om omleggingen av den 
interne vegen på gbnr 142/5, er i samsvar med vilkår gitt av statens vegvesen og om ny veg er 
anlagt med en minimum avstand til nabogrense på 1 m. 
 
 
Rådmannens vedtak: 
 

1. Øyer kommune viser til igangsatte arbeider med endring av atkomst fra Musdalsvegen Fv 
254 til gbnr 142/5. Eier av gbnr 142/5 Ivar Ellingsberg pålegges med henvisning til at det 
ikke foreligger dokumentasjon fra Statens Vegvesen på at det er gitt samtykke til arbeidene 
og heller ikke er gitt samtykke til dette fra bruksberettigete naboer, pålegg om stans i 
arbeidene med hjemmel i pbl § 32-3. 

 

2. Fra kommunens side vil en ikke oppheve pålegget om stans i arbeidene før det foreligger 
dokumentasjon på at arbeidene er godkjent av Statens vegvesen og at disse ikke vil 
medføre endring av veibanen som medfører ulempe for andre bruksberettigete. Det vises 
her særskilt til atkomsten til landbruksveien beliggende på gbnr 140/1. 

 

3. Frist for innsending av nødvendig informasjon beskrevet i pkt 2 settes til 22. november 2016. 
Ivar Ellingsberg som eier av gbnr 142/5 og ansvarlig for utførelsen av arbeidene, er ansvarlig 
for innhenting av og innsending av tilfredsstillende dokumentasjonen til Øyer kommune. 

 
 
 
Øyer, den 19.10.2016 
 
 
 
Knut Arne Høyesveen Tor Falck 
Fagleder byggesak Seniorrådgiver 


