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G/BNR 128/37 MARY OG BJØRN TØFTUM- KLAGE PÅ BYGGETILLATELSE PÅ 
GARASJE TILTAKSHAVER JAN OVE BRATRÅK 
 
Vedlegg:  
 
Situasjonsplan. 
Klage på gitt byggetillatelse. 
Avkjøringstillatelse datert 28.10.2020. 
 
SAMMENDRAG: 
Gitte byggetillatelse på garasje på g/bnr 128/37 påklages av Mary Vignesengen Tøftum 
og Bjørn Tøftum. Klagen begrunnes med at tomta ikke har avkjøringstillatelse. 
Innlandet fylkeskommune har i brev datert 28.10.2020 bekreftet at tomta har 
avkjøringstillatelse til garasje, men ikke til boligformål. Klagen foreslås ikke tatt til 
følge. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Beskrivelse av søknaden og naboprotest. 
Jan Ove Bratråk søkte 13.07.2020 om riving av eksisterende garasje og byggetillatelse på 
oppføring av ny garasje på ovennevnte eiendom. Den omsøkte garasjen er på 49 m2 bebygd 
areal og er omsøkt uten ansvarsrett.  
 
Nabo på g/bnr 128/31 Mary Vignesengen Tøftum og Bjørn Tøftum protesterte på tiltaket da 
de mente at det ikke forelå vegrett til eiendommen g/bnr 128/37. Tøftum opplyser også at det i 
1973 ble gitt avslag på søknad om avkjøringstillatelse fra denne tomta. 
 
Beskrivelse av tomta, reguleringsmessige forhold m.m. 
Tomta er fradelt som boligtomt i 1979 under forutsetning av at atkomsten skulle være fra 
eksisterende avkjørsel 30 m lenger mot øst. Direkte avkjørsel til fylkesvegen ble omsøkt av 
Rolf Solbrå. Denne ble avslått, og i klagebehandlingen ble avslaget stadfestet av Statens 
vegvesen i brev datert 14.10.1981. 
 
Tomta ligger i uregulert område og ligger i kommuneplanens arealdel innenfor LNF sone 2 
med spesielle kulturlanskapsinteresser. Her er det forbud mot ny eller vesentlig utvidelse av 
eksisterende bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. Da dette er en erstatningsgarasje som ikke 
blir vesentlig større enn den gamle, ligger det innenfor det som kan godkjennes etter 
bestemmelsen. Garasjen har heller ingen uheldig påvirkning på kulturlandskapet. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Administrasjonens vurderinger og kommunens vedtak i første instans. 
Vi kunne ikke se at et tidligere avslag til boligavkjøring for denne tomta har vesentlig 
relevans for denne saken. Oppføring av den nye garasjen vil ikke gi endret utkjøring i forhold 
til dagens situasjon. Den nye garasjen plasseres 15 m fra senterlinje fra Rv 2530, 
Øverbygdsvegen, og er da ikke i konflikt med den generelle byggegrensa mot veg. Den nye 
bygning vurderes ikke å ha negativ påvirkning på siktforholdene langs riksvegen.  
 
Naboprotesten ble ikke tatt til følge, og  administrasjonen  fattet i del sak 312/20  datert 
18.09.2020 følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser § 20-4 a, b, c, d, e, jfr. 
Kommunestyrets delegering av 29.09.2016, gir Gausdal kommune tillatelse til omsøkte 
tiltak uten ansvarsrett for oppføring av garasje på   GNR 128/37. 
 
KLAGEBEHANDLING: 
 
Klage: 
I brev datert 03.10.2020 påklager Mary og Bjørn Tøftum gitte byggetillatelse. Klagen 
begrunnes med at Rolf Solbrå tidligere har fått avslag på vegrett. Klagen tolkes som at det er 
avkjøringstillatelsen ut i fylkesvegen det menes. Det vedlegges kopi av brev fra  Statens 
vegvesen datert 14.10.1981 der avslaget på avkjøringstillatelse ble stadfestet. De mener det 
var feil å gi byggetillatelse fordi tomta mangler avkjøringstillatelse. 
 
Klagen er innkommet innen fristens utløp, og klageren er klageberettiget. 
 
Da avkjøringstillatelse er avgjørende for byggetillatelsen ble vedtaket om byggetillatelse i del 
sak 312/20 gitt oppsettende virkning i brev datert 15.10.2020. 
 
VURDERING: 
For å få mer klarhet i avkjøringsspørsmålet ble det rettet henvendelse til Innlandet 
fylkeskommune samferdsel som i brev datert 28.10.2020 bekrefter at siden avkjøringen har 
vært brukt i mange tiår til garasjeformål anses avkjørselen som lovlig. De bemerker at dersom 
tomta skal brukes til boligtomt må det søkes om utvidet bruk, og det opplyses at der 
forholdene ligger til rette kan vegmyndigheten da henvise til bruk av nærliggende avkjørsel. 
 
Tomta har følgelig avkjøringstillatelse til garasje men ikke til boligformål.  
Etter kommunedirektørens vurdering tilfører ikke klagen fra  Mary og Bjørn Tøftum saken 
nye opplysninger som gjør at planutvalget bør endre vedtaket i del sak 312/20. 
 
Avgjørelsen om utsatt iverksetting av 15.10.2020 på vedtaket oppheves. Byggearbeidene kan 
dermed igangsettes før klagen er endelig avgjort av fylkesmannen. Vi gjør imidlertid 
oppmerksom på dersom klagen likevel skulle føre frem må tiltakshaver rette seg etter det 
endelige vedtaket. En eventuell oppstart før vedtaket er endelig gjøres derfor på eget ansvar. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Foreliggende klage fra Mary og Bjørn Tøftum tas ikke til følge og planutvalget opprettholder 
vedtaket i del sak 312/20. 
 
Saken sendes Fylkesmannen i Innlandet til endelig avgjørelse. 


