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Avkjøringstillatelse for garasje på eiendommen gnr 128 bnr 37 - 
deres ref. 20/1369-7 
 
Viser til forespørsel datert 15.10.2020 vedr avkjøringstillatelse for garasje langs 
Øverbygdsvegen i Follebu. 
 
Eiendommen gnr 128 bnr 37 har benyttet eksisterende avkjørsel i mange tiår. Kommunen 
opplyser at avkjørselen ut fra flybilder har eksistert siden 1960-tallet. Det foreligger så vidt 
Innlandet fylkeskommune er kjent med ingen avkjørselstillatelse fra 1960 eller tidligere.  
 
Det følger av Statens vegvesens håndbok R701, Retningslinjer for behandling av 
avkjørselsaker at «Dersom avkjørselen har vært anlagt og synlig brukt sammenhengende i 
flere år, og eieren/brukeren har vært i god tro, kan avkjørselen anses som lovlig, men da på 
samme vilkår som de ville fått om de hadde søkt og fått tillatelse.»  
 
Innlandet fylkeskommune anser på denne bakgrunn avkjørselen som lovlig når det gjelder 
bruken for garasjen/opplagsplassen beliggende på gnr. 128 bnr 37. 
 
Når det gjelder Tøftums anførsler om at avkjørselen ikke er lovlig, er vi ikke enig i dette. Det 
fremgår av begrunnelsen for vedtak 142/81 at avslaget på bruk av avkjørsel gjelder som 
avkjørsel for Tøftums eiendom, gnr 128 bnr 31. Det forutsettes i vedtaket at avkjørselen er 
lovlig som avkjørsel for garasjen beliggende på gnr 128 bnr 37.  
 
Dersom det blir søkt om byggetillatelse for bolighus vil det utløse søknad om endret bruk av 
avkjøring. Innlandet fylke som vegmyndighet må behandle denne etter veglovens 
bestemmelser og holdning til avkjørsel etter vegens funksjonsklasse. Der forholdene ligger til 
rette kan vegmyndigheten henvise til nærliggende eksisterende avkjørsel, her samlevegen 
PV98709 S1D1. Det er trafikksikkerhet og forhold til drift og utvikling av vegen som legges til 
grunn. 
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Med vennlig hilsen 
 
Jørann Ødegård 
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