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KLAGE PÅ KRAV OM BYGGESAKSBEHANDLING MV 
 
 
 
Vedlegg: 
 Saksnr 15/1660-29 (av 05.12.2017) Klage på vedtak om midlertidig stans i ombygging av 

avkjørsel fra GBNR 142/5 til Musdalsvegen (Sak 7/17 i kommunal klagenemnd). 

 Saksnr 15/1660-32 (av 22.12.2017) Kopi av klage på vedtak vedrørende utbedring av avkjøring 
langs Musdalsvegen - Ivar Ellingsberg –(Sendt til Fylkesmannen den 21.12.2017). 

 Saksnr 15/1660-33 (av 16.01.2018) Foreløpig svar på krav om søknad om byggetillatelse – 
Ombygging av avkjørsel til eiendommen 142/5 – Avvisning av krav om dekning av 
saksomkostnader. 

 Saksnr 15/1660-34 (av 02.02.2018) Vedr. Klagesak avkjørsel Ivar Ellingsberg. 

 Saksnr 15/1660-35 –E-post av 01.06.2018 til Øyer kommune vedlagt klage på vedtak vedrørende 
utbedring av avkjøring langs Musdalsvegen, oversendt Fylkesmannen i brev av 01.06.2018. 

 Utskrift av situasjonskart/ortofoto fra 2017 gbnr 142/5 fra 2017. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Saksnr 15/1660-31 (06.12.2017) Melding om politisk vedtak – Klage på midlertidig stans i 

arbeider med avkjørsel fra eiendommen gbnr 142/5 til Musdalsvegen. 

 Sakens øvrige dokumenter gjengitt i dokumentoversikten i sak 7/17 i Kommunal klagenemnd. 
 
 

Sammendrag: 
Ivar Ellingsberg har v/advokat Lars Harald Rylandsholm i Advokatfirmaet Alver påklaget 
administrativt vedtak om midlertidig stans i ombygging av avkjørsel, jfr saksnr 15/1660-12. I 
vedtaket av 19.10.16 ble det bl.a bedt om dokumentasjon fra Statens vegvesen på at det var gitt 
tillatelse til endring av avkjøringen som også benyttes som landbruksvei av nabo.  
 
Klagen ble den 05.12.2017 tatt opp til behandling i sak 7/17 i kommunal klagenemnd. For å sikre 
naboenes interesser ble det fortsatt stilt krav om byggesaksbehandling. Det klages nå på at 
kommunen krever søknad om tillatelse til tiltak og byggesaksbehandling, noe rådmannen fortsatt 
mener er påkrevd. 
 

Saksbakgrunn: 
Den 19.10.2016 forelå det følgende administrative vedtak i saken:  
 



 
Rådmannen går ikke nærmere inn på saksbakgrunnen og vurderingen av saken her, da dette er 
grundig redegjort for i sak 7/17 i kommunal klagenemd. I nevnte sak ble følgende vedtak fattet;  
 
Vedtaket i sak 7/17 i kommunal klagenemnd ble oversendt klager i brev av 12.12.2017. Vedtaket 
hitsettes 

 
Den 22.12.2017 forelå det informasjon fra klager om at det var sendt klage på vedtaket vedrørende 
utbedring av avkjøring langs Musdalsvegen til Fylkesmannen. I klagen framføres det at 
saksbehandler har truffet ugyldig vedtak om stans, har vist til mangel på saksbehandlingsressurser, 
samt behov for innhenting av behov for innhenting av informasjon, har tatt i bruk endring av 
taktikk. Det vises også til at statens vegvesen kun viser til at «hvilke krav kommunen som 
bygningsmyndighet stiller gjennom sitt regelverk, ligger på siden av vårt ansvarsområdet» 
 
Det vises også til at det ikke er anlagt noen ny atkomst og at det kun dreier seg om en intern veg. 
Det blir bedt om snarlig behandling og omgjøring av saken og vist til at alle omkostningene i saken 
må inndekkes. I klagen vises det også til en del spesielle karakteristikker av saksbehandler og 
saksbehandlingen. 
 
Klager v/advokat Lars Harald Rylandsholm mener i brev av 02.02.2018, at vedtaket i den 
kommunale klagenemnden var en nullitet uten noen form for virkning, men det ble for ordens skyld 
likevel klaget på vedtaket. Det vises også til at det er klanderverdig at det i følge det foreløpige 
svaret fra kommunen i brev av 16.01.2018, ikke ble tatt sikte på å behandle klagen før 21.03.18 
eller 19.04.18 og at dette vil bli tatt opp med Fylkesmannen. Det vises også til at det er åpenbart at 



det er klageinstansen som skal avgjøre saksomkostningsspørsmålet, dersom de opphever sitt eget 
vedtak. 
 
I brev av 01.02.2018 til Fylkesmannen vises det til total neglisjering av saken og at 
saksbehandlingen savner sidestykke. Vedtaket er i følge klager formulert for å frita kommunen for 
ansvar for graverende saksbehandling. I brevet/klagen til Fylkesmannen, er det lagt ved en rekke 
dokumenter fra saken. 
 

Vurdering: 
Øyer kommune har ikke på noe tidspunkt endelig nektet bygging av ny atkomst, men har i 
utgangspunktet vurdert etableringen som positiv i forhold til trafikksikkerhet. Det er helt vanlig at 
kommunen gir muntlig stans i byggearbeider, når slike oppdages og kommunen ikke er kjent med 
disse. Dette følges da normalt opp så snart som mulig etter, med skriftlig oppfølging og vedtak om 
rettinger i form av krav om søknad mv, dersom annen avklaring ikke kan etableres umiddelbart 
etter. Dette er et viktig verktøy for kommunen i forholdt til pålagt kontroll, tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging. 
 
Den forutsatte midlertidige stansen i pågående byggearbeider ble primært vedtatt ut fra 
følgendeforhold. 
 

 Manglende dokumentasjon på at det forelå tillatelse fra Statens vegvesen til utvidelse av 
eksisterende avkjørsel og betingelsene for dette. 

 Observert anvendelse av utilfredsstillende byggematerialer. 

 Manglede avklaring på om tiltaket krevde byggesøknad. 

 Behov for å sikre naboer tilstrekkelig informasjon om byggevirksomheten 

 Behov for å sikre bruksberettiget nabo(er) tilfredsstillende standard på avkjøringen til egen 
eiendom. 

 

Etter kommunens andre henvendelse til Statens vegvesen, ble det den 17.07.2017 endelig avklart 
at det forelå tillatelse til å endre atkomsten fra Musdalsvegen 254 til eiendommen gbnr 142/5 m fl. 
og vilkår for dette. Med bakgrunn i at atkomsten også var atkomst for andre bruksberettigete, ble 
det vurdert som nødvendig å stille krav om byggesøknad, slik at naboer kunne varsles og for å sikre 
en tilfredsstillende teknisk standard på gjennomføringen. Klager har blitt oppfordret til dette, men 
det vises istedenfor til at dette er en ren intern søknadsfri veg, mellom bygninger på tomten. 
 
Som klager viser til så er det riktig at interne veier mellom bygninger på en tomt under visse 
forutsetninger, kan anlegges uten at det foreligger byggetillatelse. Med bakgrunn i at dette også i 
praksis er en landbruksvei og viktig atkomstvei til landbruksarealer i umiddelbar nærhet til 
atkomstveien, har en fra kommunens side vurdert det som riktig å kreve byggesaksbehandling. En 
tillatelse i en slik sak etter pbl, bør også være fordelaktig for klager. 
 
Utover dette bemerkes det at klager fortsatt ikke har sendt inn noen orientering om at det på 
eiendommen står to uregistrerte bygninger. Denne saken må nå gis egen oppfølging, bl.a ut fra 
hensynet til ilegging av eiendomsskatt. I forbindelse med saken har Øyer kommune fra naboer også 
fått oversendt brev av 11.08.2016 til Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett. I dette brevet 
vises det til at klager har flyttet veien inn mot til gbnr 142/3 og at denne er av dårligere kvalitet enn 
den opprinnelige. Saksbehandler har ut fra dette vurdert behovet for innmåling av vegtraseen i 
forhold til tomtegrensen, men har inntil nå ikke funnet ledig kapasiteter til dette. Flyfoto fra 2017 
viser imidlertid at en betydelig del av veien ligger nærmere enn 1 m fra nabogrensen. Omleggingen 
av veien er med det søknadspliktig og forholdet må tas opp i egen sak og krav om retting og 
overtredelsesgebyr må vurderes. 
 



Rådmannen har ellers ingen merknader til ulike karakteristikker og beskrivelser av saksbehandler, 
saksbehandlingen og oversendelse av klager direkte til Fylkesmannen. I forhold til 
saksomkostningene vises det til at dette er noe kommunen evt. må forholde seg til endelig, etter 
behandling av saken hos Fylkesmannen. 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Klagenemnda i Øyer kommune viser til at det ikke har framkommet noe nytt av slik betydning at 
dette krever en endring av vedtaket i sak 7/17 i klagenemnda. Vedtaket opprettholdes. Saken 
oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
 
Ådne Bakke Tor Falck 
Rådmann  Seniorrådgiver 


