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KLAGE PÅ VEDTAK OM MIDLERTIDIG STANS I OMBYGGING AV AVKJØRSEL FRA GBNR 
142/5 TIL MUSDALSVEGEN  
 
 
Vedlegg:  
-  15/1660-12  GBNR 142/5 Pålegg om midlertidig stans i arbeider med avkjørsel til eiendommen 

 15/1660-15 Brev av 01.11.2016 fra ALVER Advokatfirma i forbindelse med klage på midlertidig 
stans i arbeider med avkjøring. 

- 15/1660-24  Brev av 14.7.2017 fra Statens vegvesen Orientering om tillatelse til utvidet bruk og 
kommunens krav som byggesaksmyndighet. 

- 15/1660-25  Brev av 2.8.2017 til Ivar Ellingsberg. Orientering om Brevet fra Statens vegvesen av 
14.07.2017 og fornyet oppfordring om å sende inn byggesøknad.  

 Skisse over mulig framtidig avkjøring fra gbnr 142/5, oversendt fra klager 

 Fotodokumentasjon over anvendte masser, oversendt fra klager 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 15/1660-1  Brev av 14.09.2015 fra klager til Øyer kommune vedrørende avkjørsel til eiendommen 
g.nr 142 br.nr 5 i Øyer kommune  

 15/1660-2  Brev av 23.09.1015 til klager. Svar på spørsmål om avkjørsel 
 15/1660-3  Brev av 23.09.2015 fra Naboer – Ang Felles veg, nedlagt riksveg i Musdalen. Vedlagt 

brev av 14.07.1982 fra Vegdirektoratet og brev av 05.071982 til Vegsjefen i Oppland 
fra Øyer kommune -Vedrørende nedlegging og omklassifisering av gammel veggrunn 
Rv 254 Svingvoll – Tretten 

 15/1660-4  Brev 08.10.2015 til Elin Hong. Tar informasjon i brev av 23.09.2015 til etterretning. 
 15/1660-5  Kopi av brev av 15.4.2016 fra Statens vegvesen til Ivar Ellingsberg. Informasjon om 

utvidet bruk av eksisterende avkjørsel ved etablering av ny boenhet på eiendommen mv. 
 15/1660-6  Kopi av brev av 11/8 2016 til Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal Jordskifterett fra 

naboer. Rettigheter og bruk av vegen  

 15/1660-7  Brev av 28/8-16 fra naboer til Øyer kommune 
 15/1660-9  Brev av 6.9.2016 til Eli Hong (Nabo og bruksberettiget til vei) 
 15/1660-10  Brev av 03.10.2016 til Eli Hong om møte 
 15/1660- 11 Brev av 12.10.2016 fra Ivar Ellingsberg til rådmannen i forbindelse med stans i 

arbeider med avkjørsel mm på gbnr 142/5 
 15/1660-13 Brev av 09.10.2016 Oversendelse av pålegg om midlertidig stans i arbeider med 

avkjørsel 
 15/1660-14 E-post av 21.10.2016 til rådmannen vedlagt merknader til brev av 12.10.2016 

 15/1660-16 Brev av 18.11.2016 til ALVER Advokatfirma om saksbehandlingstid. 

 15/1660-17 Brev av 7.4.2017 fra ALVER Advokatfirma, vedlagt tidligere brev og vedlegg 

 15/1660-18 Brev av 20.04.2017 til Statens vegvesen i forbindelse med endring av avkjørsel langs 
Musdalsvegen 

 15/1660-19 Brev av 24.4.2017 til Ivar Ellingsberg, om fortsatt mangelfull dokumentasjon og ikke 
registrerte bygg 

 15/1660-20 Brev av 24.04.2017 til ALVER Advokatfirma om fortsatt mangelfull informasjon 



 15/1660-21  Brev av 7.4.2017 fra ALVER Advokatfirma om at det er uakseptabelt at 
saksbehandler selv har funnet på å ta kontakt med Statens vegvesen mm 

 15/1660-22 Brev av 13.06.2017 til Statens vegvesen. Anmodning om tilbakesvar på kommunens 
brev av 20.04.2017 

 15/1660-23 Brev av 13.06.2017 til ALVER Advokatfirma om saksbehandlingen og fortsatt 
manglende innsending av informasjon 

 15/1660-24 Brev av 02.08.2017 til Ivar Ellingsberg vedlagt brev av 14.07.2017 

 15/1660-26 Brev av 25.08.2016 fra Fylkesmannen vedrørende klager og behandling etter 
Forvaltningsloven § 33. Saksforberedelsen i klagesak 

  14/631-1 Brev av 26.01.2014 med spørsmål om utnytting av eiendommen Bakken G. nr. 142 
br. nr. 5 

 -14/631-2 Svar av 08.09.2014 på spørsmål om framtidig utnytting av eiendommen gbnr 142/5 

  14/631-3 Kopi av brev av 24.02.2015 Statens vegvesen til fra Plan og Prosjekt Arkitekter i 
forbindelse med søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser tilknyttet 
gbnr 142/5 

 E-post mellom advokat Rylandsholm (26.10.2016) og vegvesenet 31.10.2016), samt kartskisse 
over avkjørsel og fotodokumentasjon (4), stemplet mottatt 02.11.2016. 

 Plan og bygningsloven, forvaltningsloven, vegloven. 
 

Sammendrag: 
Ivar Ellingsberg har påklaget vedtak om midlertidig stans i ombygging av avkjørsel fra eiendommen 
gbnr 142/5 til Musdalsvegen, Fylkesveg 254. Bygging av veg utenfor egen eiendom er søknadspliktig 
etter pbl § 20-1 L anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass. Pågående byggevirksomhet ble 
først pålagt stanset muntlig da representanter fra kommunen, ble oppmerksom på byggearbeidene 
den 12.10.2016. Den muntlig gitte byggestansen ble fulgt opp av et pålegg om midlertid stans om 
bygging, den 19.10.2016. Vedtaket var forutsatt opphevet når forholdet til Statens vegvesen og 
naboene var tilstrekkelig avklart.  
 
Ellingsberg påklaget vedtaket i e-post til rådmannen av 12.10.2016. Det bl.a vist til at 
saksutredningen hadde lite å gjøre med den faktiske virkeligheten. Klagen til Ellingsberg ble fulgt 
opp av klage av 01.11.2016 fra ALVER advokatfirma v/advokat Lars Harald Rylandsholm som viste til 
at Statens vegvesen hadde gitt samtykke til utvidet bruk av avkjøringen i brev av 15.04.2016. Hva 
dette samtykke faktisk innebar av krav ble først kjent senere for saksbehandler, da kopi av vedtaket 
vegvesenets vedtak var journalført i annen sak. Forholdet til naboer er fortsatt uavklart. 
 
I brev av 25.8.2017 ble det endelig avklart at kommunen som byggesaksmyndighet kan stille krav 
som ligger utenfor vegvesenets ansvarsområde. Med dette vil det være mulig å oppheve det 
opprinnelige pålegge om midlertidig stans i arbeidene og istedenfor pålegge klager om å søke 
tillatelse til arbeidene etter PBL og med dette sikre både krav til kvalitet og sikre naboenes 
interesser. 
 

Saksbakgrunn: 
I forbindelse med møte mellom ulike grunneiere i nærområdet til gbnr. 142/5 den 12.10.2016, ble 
en fra kommunens side oppmerksom på at det foregikk ikke omsøkte byggearbeidere tilknyttet 
avkjørsel fra gbnr 142/5 til Musdalsvegen, Fylkesveg 254. De alt gjennomførte byggearbeidene ble 
vurdert til å være av lite tilfredsstillende karakter og det skulle fylles på med masser av 
udokumentert kvalitet.  
 



Da saksbehandler fra kommunen ble oppmerksom på disse forholdene, ble det muntlig pålagt 
øyeblikkelig stans i arbeidene med henvisning til at dette var et søknadspliktig tiltak etter pbl. og at 
det måtte foreligge tilfredsstillende dokumentasjon fra statens vegvesen på at tiltaket kunne 
gjennomføres. Den 19.10.2016 ble det i sak 15/1660-12 vedtatt et pålegg om midlertid stans i 
arbeidene med avkjørsel til eiendommen, vedtaket hitsettes; 
 

 
 
Det er ved tidligere forliksdom fastslått av avkjøringen skal kunne benyttes av andre enn grunneier 
av gbnr 142/5. En vesentlig del av ombyggingen av atkomstveien ligger inne på fv. 254 
Musdalsvegen. 
 
I forkant av dette, var det innsendt brev (Dok 15/1660-1) til Øyer kommune av 14.9.2015 om at 
klager ønsket å omlegge avkjøringen til hans eiendom i forbindelse hans erverv av denne og ønske 
om å kunne utnytte denne bedre. Det ble også vist til at naboer ikke viste velvilje til dette. Fra Øyer 
kommune sin side ble det i svarbrev (Dok 15/1660-2) av 23.9.2015 vist til at evt. 
avkjøringsproblematikk måtte tas opp med vegvesenet og at forholdet til naboene var av 
privatrettslig karakter. Fra nabo forelå det i brev (Dok 15/1660-3) av 29.9.2015 med kopi av brev 
undertegnet av 4 naboer, sendt klager på at felles veg var ødelagt. Det ble vist til og vedlagt kopi av 
ulike brev og vedtak fra vegdirektoratet, vegvesenet og Øyer kommune fra 1982 vedrørende 
omdisponering og bruk av veggrunn etter utbedring av Riksveg 284, nå fv. 254.  Fra kommunens 
side ble det i brev (Dok 15/1660-4) av 8.10.2015 oversendt informasjon til naboene og klager om at 
brevet var tatt til etterretning og det ble vist til brev av 23.09.2015. 
 
Den 15.4.2016 forelå det i kommunen kopi av brev (Dok 15/1660-5) til klager fra Statens vegvesen. 
Det vises bl.a til at tillatelse til utvidet bruk ved etablering av ny boenhet forutsettes at avkjørselen 
forutsettes istandsatt for å tilfredsstille dagens krav og at det er positivt dersom dagens rettmessige 
bruker ønsker utbedring. Kostnadene må partene evt. dekke selv. 
 
Den 16.8.2016 (Dok 15/1660-6) foreligger det i kommunen kopi av brev av 11.8.2016 fra 
bruksberettigete naboer sendt til Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal Jordskifterett. Det vises her 
bl.a til eiendomsrett, bruk og bruksrett, kvaliteten på endret intern vei på klagers eiendom og 
manglende nabovarsling i forhold til påbegynte arbeider på avkjøringer inn til eiendommene. I brev 

av 6.9.2016 (Dok 15/1660-9) fra kommunen til nabo blir det bedt om mer utfyllende informasjon, 
slik at behovet for søknadsplikt kan vurderes nærmere. I brev av 3.10.2016 (Dok 15/1660-10) blir 
det etter telefonsamtale orientert om at saksbehandler kunne møte naborepresentanten den 
12.10.17 i forbindelse med annen befaring, slik at kommunens rolle i saken kunne avklares 
nærmere. 
 



I brev av 12.10.2016 (Dok 15/1660-11) viser klager til befaringen på hans eiendom den 23.10.16 og 
at arbeidene ble stoppet. Det ble vist til brev fra Statens vegvesen av 15.04.2016 som kommunen 
hadde fått kopi av. Klager stiller seg undrene til at slik utbedring er søknadspliktig og at massene 
ikke er gode nok. Den 19.10.2016 (Dok 15/1660-12) forelå det fra kommunens side formelt pålegg 
om midlertidig stans i arbeidene. Brev om dette ble oversendt den 20.10.2016 (Dok 15/1660-13.) 
Den 21.10.2016 (Dok 15/1660-14) forelå det klage på vedtaket om midlertidig stans i arbeidene fra 
klager. Det ble bedt om direkte oversendelse til rådmannen. Det er fremsatt i brevet at det som 
står i kommunens saksutredning har lite å gjøre med virkeligheten, samt at det som står i brev av 
12.10.2016 er ikke vektlagt. Dersom klager hadde blitt innkalt til befaring, så ville han tatt med 
dokumentasjon mv. 
 
Den 01.11.2016 (Dok 15/1660-15) forelå det klage fra ALVER Advokatfirma v/Advokat Lars Harald 
Ryland. Det vises her bl. a til at vegvesenet har gitt sitt samtykke til avkjørselen, at denne må 
tilfredsstille dagens krav, at denne var stikket ut og synlig for saksbehandler ved «befaringen» 
klager ikke var innkalt til. Det vises til at tillatelse er gitt og at kommunen bygger sitt vedtak på feil 
faktum. Det vises videre til avkjøringen er uoversiktlig, at denne trekkes innover mot klagers 
eiendom og heves ca 60 cm. Det er 4 meter fra endret avkjøring til naboeiendommen gbnr. 140/1. 
 
Det ble gitt foreløpig svar på klagen til ALVER Advokatfirma v/Advokat Lars Harald Ryland den 
28.11.2016 (Dok 15/1660-16). I brev av 7.3.2017 (Dok 15/1660-17) ble det vist til purring i februar 
(slikt dokument er ikke journalført i saken) som det ikke er reagert på. Det ble vist til at det ble 
foretatt et hastevedtak, der saksbehandler ikke hadde satt seg inn i saken og at det er fullstendig 
uakseptabelt at kommunen ved samme saksbehandler ikke kan få foretatt en vurdering av klagen, 
for evt. videresending til Fylkesmannen etter at klagen er oversendt. 
 
I brev av 20.4.2017 (Dok 15/1660-18) fra Øyer kommune til Statens vegvesen ble det orientert om 
kommunens gjennomgang av saken og vedtak, samt bedt om følgende informasjon; 

 
I brev av 24.4.2017 (Dok 15/1660-19) til klager blir det vist til kommunens vedtak den 19.10.2016. 
Bakgrunnen for henvendelsen til Statens vegvesen var at en fra kommunens side ikke vurderte 
innsendt informasjon fra klager som tilfredsstillende i forhold til vedtakets pkt. 2 og 3. Det ble også 
bedt om informasjon om to ikke registrerte bygninger på klagers eiendom. I brev av 24.4.2017 (Dok 
15/1660-20) ble det orientert direkte om dette til ALVER Advokatfirma. 
 
I svarbrev av 12.5.2017 (Dok 15/1660-21) fra ALVER Advokatfirma v/Advokat Lars Harald Ryland blir 
det vist til at det er fullstendig uakseptabelt at saksbehandler selv har funnet på å kontakte Statens 
vegvesen. Klager oppfatter det som trenering og forsøk på å dekke til feil i saksbehandlingen. 
Saksbehandler har hevdet at klager ikke hadde samtykke fra Statens vegvesen. Det kreves at annen 
saksbehandler settes på saken og kopi sendes til fylkesmannen. 
 
I brev av 13.6.2017 (15/1660-22) til Statens vegvesen anmodes det om snarlig tilbakesvar på 
kommunens brev av 20.4.2017.  
 



I svarbrev av 13.06.2017 (Dok 15/1660-23) til ALVER Advokatfirma vises det til at kommunen er vel 
kjent med at det foreligger samtykke fra Statens vegvesen. Oversendelse av brev til Statens 
vegvesen er en del av den utrednings- og informasjonsplikten kommunen skal følge iht. til 
forvaltningslovens § 17. Klager har gjennom vedtaket blitt bedt om å sende inn tilfredsstillende 
informasjon til Øyer kommune innen 22.11.2016, noe han ikke har gjort.  
 
I brev/E-post av 14.7.2017 (Dok 15/1660-23) fra Statens vegvesen blir det vist til at saken om 
endret avkjøring var ferdigbehandlet fra vegvesenets side. Det stilles krav til utforming, frisikt og 
stikkrenne der avkjørselen går over veggrøft.  Det vises til kommunens spørsmål om bruk av 
masser, drenering og dokumentasjon. Da dette er en privat avkjørsel inn på privat veg som i 
hovedsak er til bruk for inntilliggende eiendommer, stiller Statens vegvesen normalt ikke slike 
spesifikke krav. Hvilke krav kommunen som byggesaksmyndighet stiller gjennom sitt regelverk, 
ligger på siden av vegvesenets ansvarsområde. 
 
I brev av 2.8.2017 (Dok 15/1660-25) blir klager orientert om tilbakesvaret fra Statens vegvesen og 
bedt om å sende inn søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1. Det ble videre orientert om at 
vedtaket om stans i arbeidene vil bli opphevet når det foreligger tilstrekkelig søknadsgrunnlag til å 
godkjenne søknaden. 
 
I brev av 25.8.2017 (Dok 15/1660-25) fra Fylkesmannen vises det til brev fra advokat Rylandsholm. 
Fylkesmannen oppfatter at klagen ikke er vurdert av kommunen og forutsetter at denne forberedes 
etter fvl. § 33. 
 

Vurdering: 
Med bakgrunn i en henvendelse fra en berørt grunneier i saken ble Øyer kommune ved 
byggesaksavdelingen ved en tilfeldighet oppmerksom på at det pågikk ikke omsøkte arbeider med 
en avkjørsel fra avkjørsel fra gbnr 142/5 til Musdalsvegen Fylkesveg 254. Med bakgrunn i dette, at 
anvendte masser var av mindreverdig kvalitet og med henvisning til at dette var et tiltak som 
berørte flere parter, ble det muntlig pålagt stans i arbeidene. Slik muntlig stans i pågående 
uregistrert byggearbeider nedlegges rutinemessig, når slike oppdages og det er behov for videre 
avklaring. Formelt vedtak i saken forelå den 19.10.2016. 
 
Med bakgrunn i at det var flere berørte parter i saken og behov for en klarering av rollen til statens 
vegvesen i saken i forhold til Øyer kommune, ble klager bedt om å sende inn nødvendig 
informasjon tilknyttet saken. Det ble satt en frist for dette fram til 22.11.2016. Fra kommunens side 
er en klar over at det skal foreligge en stadfesting og godkjenning fra Statens vegvesen ved endring 
av eller nyetablering av avkjøring til offentlig veg. Slik godkjenning skal vedlegges byggesøknaden 
etter pbl. § 20-1 bokstav l, anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass, sammen med annen 
nødvendig dokumentasjon, før tillatelse kan gis.  
 
Klager har vist til brev av 15.4.2016 fra Statens vegvesen som dokumentasjon på at tillatelse var gitt 
til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel for etablering av ny boenhet. Fra saksbehandlers side var 
en da ikke kjent med at forelå en kopi av brev av 24.2.2015 Statens vegvesen til Plan og Prosjekt 
Arkitekter i forbindelse med søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser tilknyttet 
gbnr. 142/5, lagt inn i en annen sak. Dette brevet gir en mer utfyllende beskrivelse av saken enn 
brevet av 15.4.2016, men var ikke gitt noen videre oppfølging da det ikke er innkommet noen 
byggesøknad tilknyttet klagers eiendom. I denne saken (saksnr 14/631) blir klager gjort 
oppmerksom på at Øyer kommune vil vurdere krav fra vegvesenet nærmere ved en utbyggingssak 
og eksisterende avtale med naboer må følges inntil det foreligger ny avtale. 

 
 



I brev/e-post av 14.7.2017 (Dok 15/1660-23) fra Statens vegvesen finner rådmannen det endelig 
avklart at det ikke foreligger grunnlag for misforståelse tilknyttet om vegvesenet har gitt samtykke 
etter vegloven eller byggetillatelse etter pbl. Rådmannen har vurdert om tiltaket er av en slik art at 
det kan gjennomføres uten byggetillatelse. I henhold til byggesaksforskriften § 4-1 bokstav e  kan 
det etableres intern veg på tomt som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Avstand til nabogrense 
må være minst 1,0 m. Ut fra rådmannens vurdering er bygging av avkjøring på fylkeskommunal 
grunn ut til en fylkesveg, ikke en intern veg. I tillegg til dette og så langt det er mulig å vurdere ut fra 
en håndtegnet arbeidsskisse, en del forutsatt anlagt avkjøring i direkte berøring med 
landbruksveien til eier av gbnr 140/1. Klager er i brev av 2.8.2017 bedt om å sende søknad om 
tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1, sammen med nødvendige søknader om ansvarsretter og 
dokumentasjon på gjennomført nabovarsling.  
 
Naboer har ellers påpekt at klager har flyttet deler av den gamle riksveien inntil eiendomsgrensen 
til gbnr 142/3. Dette er et forhold som må underlegges egen kontroll. Mangelen på informasjon om 
to ikke registrerte bygninger, der det ene antas å være tilrettelagt for beboelse, må også følges opp 
i egen sak. 
 
Merknader til saksforløpet 
Fra rådmannens side er en klar over at det er en pågående konflikt mellom klager og naboer i 
forhold til bruk av den gamle riksvegen og avkjøring til fv. Musdalsvegen. Dette er ikke et forhold 
som Øyer kommune kan involvere seg i, noe som naboer og klager er gjort oppmerksom på. Det 
vises her til kommunens brev av 23.9.2015. Etter ønske fra representant fra naboene og i 
forbindelse med befaring på Musdalssæter hyttegrend, ble det avtalt å møte nevnte representant 
den 12.10.2016. Fra kommunens side var en da, uten at dette tillegges noen større betydning, ikke 
oppmerksom på at alle berørte naboer var varslet og møtte opp. Fra kommunens side var dette 
imidlertid ikke en befaring. Dersom dette hadde vært tilfelle ville klager også blitt innkalt. 
 
I forhold til vedtaket om stans i arbeidene, ble dette fattet ut fra tre grunnleggende forhold 
 

 Behovet for å innhente nødvendig informasjon i forhold til videreføring av saken. 

 Behovet for å ivareta naboenes interesser. 

 Behovet for å ivareta klagers interesser. 
 
Både igangsettelsen av tiltaket uten kommunens kjennskap til dette, nødvendig samtykke fra 
naboene og klagers anvendelse masser uten tilstrekkelig god kvalitet, nødvendiggjorde en reaksjon 
fra kommunens side. Fra kommunens side beklages det at saksbehandlingskapasiteten ikke har 
gjort det mulig å følge opp saken raskere, men det har fra kommunens side jevnlig blitt gjort 
henvendelser til både klager, klagers advokat og Statens vegvesen i forhold til behovet for 
innhenting av nødvendig informasjon.  
 
Ut fra kommunens saksbehandlingskapasitet, plikt til å utøve forsvarlig saksbehandling, plikt til å 
føre tilsyn med igangsatte byggearbeider og med henvisning til at klager fritt har kunnet bruke 
eksisterende avkjøring, kan rådmannen ikke se at kommunen har forsømt seg.  
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Klagenemda i Øyer kommune viser til at klager har igangsatt et søknadspliktig tiltak etter pbl. § 
20-1, uten at det foreligger søknad og tillatelse. Med bakgrunn i at det nå foreligger nødvendig 
informasjon om ansvarsdeling mellom Statens vegvesen og Øyer kommune i forhold til 
Veglova og i forhold til pbl., slik at videre informasjonsinnhenting og ivaretakelse av naboene 
interesser kan gjøres i egen byggesak, oppheves vedtaket av 19.10.2016 i sak 15/1660-12.  



 
2. Klagenemda gjør imidlertid oppmerksom på at tiltaket ikke kan videreføres før det foreligger 

tillatelse til tiltaket etter pbl. § 20-1. Det vises her til at klager i brev av 2.8.2017, er bedt om å 
sende søknad om tillatelse til tiltak inn til behandling i kommunen. 

 
 
 
Ådne Bakke Tor Falck 
Rådmann Seniorrådgiver 


