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Saksopplysninger:  
Med henvisning til vedtak i klagenemndas møte 16.10.2019 vises det til opplysninger 
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• Spørsmål vedr. arbeid på bru  
 
 
Raufoss, 30. oktober 2019 
 
 
 
 
Stian Olafsen  
leder Vegard Skogen 
 møtesekretær   
 



 

Vestre Toten kommune 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Klagenemnd   
Møtedato: 16.10.2019 
Sak: 4/19  
 
Resultat:  
 
Arkivsak: 18/2907 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - AVSLAG PÅ OPPFØRING AV GARASJE 

VESTRE TOTENVEG 588 - KLAGE  
 
Behandling: 
 
Klagenemnda foretok befaring av eiendommen i forkant av behandlingen av saken. 
 
Hege Eriksen foreslo å utsette saken på grunn av at det fremkom nye opplysninger i 
saken som ble kjent under befaringen, og som klagenemnda ønsker å få vurdert. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes på grunn av at klagenemnda ønsker å vurdere de nye opplysningene 
i saken. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Geir Steinar Loeng Arkiv: GNR 1/6  
Arkivsaksnr.: 18/2907    

 
 
AVSLAG PÅ OPPFØRING AV GARASJE VESTRE TOTENVEG 588 - KLAGE  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Bjørn Erik Haavis klage på avslag om dispensasjon fra kravet til avstand for 
oppføring av bygg i avstand til offentlig veg for eiendom gnr. 1 bnr. 6 i Vestre Toten, 
jfr. kommuneplanens arealdel «3.3 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel, 
3.3.1 Generelle bestemmelser, §1-12 Funksjonsklasser; avkjørsel til riks- og 
fylkesveger»  tas ikke til følge.  
 
Klagenemnda viser for øvrig til begrunnelsene gitt i sak 2/19 og etterfølgende 
klagebehandling i sak 21/19.   
 
 

 

Utrykte vedlegg: 

 
 
Trykte vedlegg:  
Kartskisse, datert 17.10.2019 

E-post fra Arnfinn Stråmyr, datert 15.02.2019 
E-post fra Bjørn Erik Haavi, datert 22.08.2019 
Tilsvar/klage fra Bjørn Erik Haavi datert 21.08.2019 
  
 
Fakta: 

Eier av eiendommen gnr 1 bnr 6 i Vestre Toten, Bjørn Erik Haavi (v/Norgeshus as), 
ba 17.10.2018 om forhåndsuttalelse vedr. bygging av ny garasje. Stilte bl.a spørsmål 
om minsteavstand til veg, hvilke minimumskrav som gjelder og om en avstand på 10 
meter ville bli akseptert. Kartskissen som fulgte saken vedlegges.   
 
Etter kommuneplanens arealdel «3.3 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel, 
3.3.1 Generelle bestemmelser, §1-12 Funksjonsklasser; avkjørsel til riks- og 
fylkesveger.»  er kravet til avstand til senterlinje 15 meter til angjeldende veg Vestre 
Totenveg.  
 
Vestre Toten kommune v/planavdelingen svarer i brev av 31.10.2018 og opplyser om 
at det må søkes dispensasjon. De sier bl.a følgende:  
 
«Søknad som vedrører Vegloven sendes til teknisk driftsavdeling og dispensasjon i 
forhold til kommuneplanen sendes til planavdelingen. Kommunen kan ikke 
saksbehandle dispensasjonssaker før det foreligger en endelig grunngitt søknad og 
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at den er nabovarslet. Det gis likevel signaler om at det ikke er direkte nei 
administrativt vedr. noen av søknadene.». 
 
Søknad om byggeløyve samt dispensasjon ble fremmet 07.12.2018.  
 
Foreløpig svar ble gitt Haavi i brev av 19.12.2018. I svaret heter det bl.a: 
 
«Søknaden er gjennomgått og før saken blir behandlet må følgende bringes i orden 
og/eller avklares: Søknad om dispensasjon fra Vegloven må behandles av teknisk 
driftsavdeling i kommunen før selve byggesaken behandles.» 
 
12.02.2019, sak 2/19, ble søknaden om dispensasjon for byggegrense mot veg ble 
behandlet. Vedtaket lyder: 
 
«Vestre Toten kommune innvilger ikke søknad om dispensasjon fra veglovens 
bestemmelser om byggegrense til offentlig veg for oppføring av garasje med en 
avstand på 10 meter fra senterlinje kommunal veg på eiendommen Gnr.1, Bnr.6, 
Vestre Toten veg 588, 2817 GJØVIK.».  
 
Vedtaket ble begrunnet slik:  
«Vestre Toten kommune ønsker at bygninger langs offentlige veger plasseres i 
henhold til en byggegrense som ivaretar alle vegens behov for drift, vedlikehold og 
fornyelse. I området er det i vegen en brukonstruksjon. Brua ligger nær området der 
ny garasje er ønsket oppført. Det er ikke ønskelig med bygg plassert nær bruer. I 
fremtiden vil det bli mer vann og uforutsigbart klima. Kommunen ønsker ikke at 
bygninger vil kunne bli begrensende for en framtidig fornyelse av brukonstruksjonen. 
I vurderingene av arealutnyttelse mener kommunen at det på eiendommen synes å 
være plass til oppføring av garasje i henhold til gjeldende byggegrense på 15 meter 
fra senterlinje.» 
 
Det ble videre informert om adgangen til å klage på vedtaket og at klagefrist er 3 uker 
fra mottak av vedtaket.  
 
15.02.2019 sender Arnfinn Stråmyr i Norgeshus as e-post til Vestre Toten kommune 
der han bl.a. sier følgende: 
 
«Viser til mottatt avslag av dispensasjon til byggegrense mot veg, og svarer på 
vegne av Haavi. Vi syntes begrunnelsen med at bru er ikke langt unna Haavi sin 
eiendom, ikke er tilstrekkelig for å gi avslag. Garasjen er søkt bygd 10m fra midten av 
vei, noe som er god avstand selv om Vestre Toten kommune skulle engang i 
fremtiden oppgradere denne veien og skifte ut bru. Noe som vi tviler kommer til å 
skje om vi alle er helt ærlige.  
Det er i tillegg betydelig høydeforskjell på denne bekken/lille elva og større 
vannmaser kan passere her enn hva som er i krysningspunktet under Nye Vestre 
Totenveg, så evt vannproblemer er et helt annet sted. Bru over Vestre Toten Veg vil 
nok trolig aldri bli mer utvidet i bredde enn dagens bru er om den skulle bli skiftet i 
fremtiden, og det er uansett tilstrekkelig areal til å kunne utvide den uten å måtte 
ekspropriere eiendom fra gnr 1 bnr 6.»  
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Stråmyr avslutter e-posten med at «Derfor ber vi om at byggesøknaden tas til 
behandling.» 
 
E-post fra Stråmyr vedlegges.  
 
29.05.2019 oversender kommunens planavdeling følgende brev til Haavi: 
 
«Det vises til søknad om oppføring av garasje på din eiendom i Vestre Totenveg 588, 
foreløpig svar datert 19.12.2018 og vedtak i sak 2/19 ihht. Vegloven.  
Så lenge det er gitt avslag på omsøkt avstand til veg i medhold av Vegloven kan ikke 
bygningsmyndighetene gi tillatelse til oppføring av bygg med omsøkt plassering.  
Saken har ligget i bero for å avvente en evt. klagesak på vedtaket etter Vegloven.  
Vi kan ikke se at det er kommet noen klage og ber derfor om avklaring om du ønsker 
at vi fatter vedtak i saken. Vilkår i vedtaket vil da evt. bli at bygget må plasseres i 
samsvar med byggegrense etter Vegloven.  
Saken avventes til det foreligger tilbakemelding.» 
 
07.08.2019 skriver Stråmyr (Norgeshus as) bl.a følgende i e-post til Vestre Toten 
kommune:  
 
«Jeg forstår at ikke byggesak behandler saken før vi har klaget på vedtaket er 
behandlet av dere. Som jeg skrev i mail 15.02.19 som jeg oppfatter som en klage på 
vedtaket/eller et ønske om at administrasjonen ser på saken på nytt. Videre har vi 
også sett at under den aktuelle bruen så går bekken i rør under denne, og skulle den 
gå over sine bredder så vil ikke det berøre noen av eiendommene i Vestre Toten.  
Vi viser også til 2 naboeiendommen som riktignok ikke er i Vestre Toten, de er i 
Gjøvik som grenser til samme vei. 102/8 -7-8m avstand senter veg 102/2 -12m 
avstand senter veg Uteområdene vil bli betydelig redusert med å ha garasjen 15m fra 
vegen. I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon 
dersom hensynet til bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens 
formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Samt at fordelene med å innvilge 
dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering. I 
dette tilfelle mener Haavi at det ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene er større 
enn ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
13.08.2019 gjør Vestre Toten kommune følgende vedtak: 
 
«Vedtaket i sak 18/2907-5, saksnummer 2/19 der Vestre Toten kommune ikke 
innvilger søknad om dispensasjon fra byggegrense til offentlig veg opprettholdes.» 
 
Vedtaket ble begrunnet slik:  
 
 «Det er i klagen ikke fremkommet informasjon med vesentlig betydning.  
Vestre Toten kommune ønsker bygninger plassert i henhold til byggegrenser som 
ivaretar vegens behov for drift, vedlikehold og fornyelse. Hensyn til trafikksikkerhet, 
trafikkavvikling og miljø må likeledes ivaretas.  
Etter en samlet vurdering mener kommunen at ulempene for vegen er større enn 
fordelene for eiendommen med en plassering av nytt garasjebygg med 10 meter 
avstand til senterlinje. 
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Kommunen mener vegens behov skal tillegges større betydning enn eiendommens 
behov for utnytting av arealer.» 
 
I etterkant av vedtaket, dvs. 22.08.2019 oversender Haavi ny e-post til Vestre Toten 
kommune. E-post vedlegges. I meldingen sier han bl.a. følgende: 
 
«Jeg bor på den gamle vegen av Vestre Totenveg som blant annet kan lede mot 
Vindplassen, og ligger helt i kommunegrensen mot Gjøvik.  
Her er det minimalt med trafikk, og vi er 2 boliger i Vestre Toten og 5 boliger i Gjøvik 
kommune. Jeg har søkt om å få bygge en garasje med avstand 10m, siden det ikke 
er reguleringsplan her så sier kommuneplanen at det er 15m. Denne veien har 
enebolig blant annet 7.5m, på Gjøvik siden. 
 
Det har tatt 10 måneder å få behandlet søknaden, og fått avslag. Jeg forstår ikke 
hvorfor det skal være slik behandling fra administrasjonen. Man ser i områder det er 
reguleringsplan så kan man være inntil 2m fra vei. Mener kommunen at det skal 
være 15m så ødelegger det store deler av uteområdet som min datter og hennes 
venner kan leke på. Det er ikke god løsning.» 
 
Vurdering: 
Søknader om dispensasjon etter vegloven er et enkeltvedtak etter fvl § 2 og kan 
påklages. 
 
Spørsmålet om klage er rett-tidig framsatt, dvs. tre uker etter at vedtak er gjort kjent 
for part, jfr. fvl §29, kan problematiseres. Vedtaket ble gjort 12.02.2019 og det blir i 
brevet tydelig presisert for part at klagefrist er tre uker.  
 
15.02.2019 kommer det en henvendelse fra Norgeshus as, der de avslutningsvis, på 
Haavis vegne, konkluderer med at de ønsker byggesøknaden behandlet til tross for 
kommunens avslag. Ordet «klage» nevnes ikke i meldingen. Norgeshus as er formelt 
ei heller part i saken og noen direkte fullmakt fra Haavi om at de opptrer som hans 
fullmektig foreligger ei heller. Først 17.08.2019 tydeliggjør Haavi, dvs. 
Stråmyr/Norgeshus as at e-posten var ment å være en klage. Rådmannen er derfor 
av den formening at klagen antagelig kunne vært avvist på rent formelle grunner.  
 
Administrasjonen valgte imidlertid å innrømme ham klagerett og har ikke i 
saksbehandlingen direkte problematisert dette forholdet. Det tilligger imidlertid 
klagenemnda allikevel å vurdere om klage faktisk foreligger som oppfyller 
forvaltningslovens regler eller ikke og således om det her er gjort en 
saksbehandlingsfeil eller ikke. Velger klagenemnda å mene at klage foreligger som 
er tidsmessig framsatt, må den videre ta stilling til klagens innhold.  Det pekes av part 
på at dette har tatt lang tid, men rådmannen finner å understreke at det i dette 
forholdet ligger flere årsaker til at saken har tatt så vidt lang tid som den har.  
 
Administrasjonen imøtekom altså Haavis påstand om at klage var framsatt tidsriktig. 
Rådmannen velger derfor også å gjøre videre vurderinger av sakens innhold.  
 
Haavi ønsker å plassere garasjen nærmere offentlig veg enn kommuneplanens 
retningslinjer åpner for. Han grunngir dette med hensiktsmessighet ift. tomtens 
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utforming og bruk. Han viser også til at det i nabokommunen Gjøvik er bygg 
nærmere vegen enn Vestre Totens krav og at vegen bl.a er lite trafikkert.  
 
Vestre Toten kommune har i sin vurdering vektlagt ønske om at bygninger blir 
plassert i henhold til byggegrenser som ivaretar vegens behov for drift, vedlikehold 
og fornyelse. Det er også vist til at hensyn til trafikksikkerhet, trafikkavvikling og miljø 
taler for at dispensasjon ikke blir innvilget.  
 
Rådmannen kan forstå at eier ønsker en best mulig utnyttelse av sitt tomteareal, men 
finner ikke at det er argumenter framført som blir å vektlegge tyngre enn de hensyn 
som det pekes på i samband med avslaget om dispensasjon. Rådmannen vil også 
vise til at en dispensasjon skaper presedens og at det derfor må være vektige 
grunner som kan anføres dersom dispensasjon skal innvilges. Rådmannen ser altså 
ikke at slike grunner foreligger i denne saken, i det minste ikke grunner som klart 
overskygger de potensielle ulempene som dispensasjon kan medføre.  
 
Rådmannen vil derfor anbefale at klagen ikke blir å ta til følge og at dispensasjon fra 
kravet om byggegrense ikke blir å imøtekomme.   
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
 

 





Vestre Toten
kommune
Teknisk Driftsavdeling

SV: Byggesøknad: Garasje - Vestre Toten Veg 588 - gnr 1 bnr 6
Arnfinn Stråmyr
til:
'Per Morten Aas Stenberg'
07.08.2019 09:47
Cc:
"unni.torkehagen(unni.torkehagen@vestre-toten.kommune.no)",
"haavimurflis@yahoo.com"
Skjul detaljer
Fra: Arnfinn Stråmyr <arnfinn.stramyr@norgeshus.no>
Til: 'Per Morten Aas Stenberg' <Per-Morten.Stenberg@vestre-toten.kommune.no>
Cc: "unni.torkehagen (unni.torkehagen@vestre-toten.kommune.no)"
<unni.torkehagen@vestre-toten.kommune.no>, "haavimurflis@yahoo.com"
<haavimurflis@yahoo.com>
Logg: Denne meldingen er svart på og videresendt.

1 Attachment

MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK -DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL
OFFENTLIG VEG -VESTRE TOTEN VEG 588, GJØVIK.pdf

Hei Per Morten,
Jeg forstår at ikke byggesak behandler saken før vi har klaget på vedtaket er behandlet av dere.

Som jeg skrev i mail 15.02.19 som jeg oppfatter som en klage på vedtaket/eller et ønske om at
administrasjonen ser på saken på nytt.
Videre har vi også sett at under den aktuelle bruen så går bekken i rør under denne, og skulle den gå
over sine bredder så vil ikke det berøre noen av eiendommene i Vestre Toten.

Vi viser også til 2 naboeiendommen som riktignok ikke er i Vestre Toten, de er i Gjøvik som grenser til
samme vei.
102/8 -7-8m avstand senter veg
102/2 -12m avstand senter veg

Uteområdene vil bli betydelig redusert med å ha garasjen 15m fra vegen.

I henhold til plan-og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være klart større enn ulempene, etter en
samlet vurdering.
I dette tilfelle mener Haavi at det ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene er større enn ulempene
etter en samlet vurdering.



Håper teknisk kan se på dette engang til, 10m er en relativt god avstand fra denne type veg. Noe som
også en befaring klart vil vise.

Jeg håper å kunne få en rask tilbakemelding ettersom tiltakshaver har et stort ønske om å kunne
starte med dette før vinteren kommer.

Ser frem til å høre fra dere.

Med hilsen
Arnfinn Stråmyr
905 74 899

Fra: Arnfinn Stråmyr
Sendt: 15. februar 2019 09:37
Til: unni.torkehagen (unni.torkehagen@vestre-toten.kommune.no) <unni.torkehagen@vestre-
toten.kommune.no>
Kopi: Per Morten Aas Stenberg <Per-Morten.Stenberg@vestre-toten.kommune.no>
Emne: Byggesøknad: Garasje - Vestre Toten Veg 588 -gnr 1 bnr 6

Viser til byggesøknad for garasje på eiendommen gnr 1 bnr 6 tas opp til behandling hos byggesak.

Viser til mottatt avslag av dispensasjon til byggegrense mot veg, og svarer på vegne av Haavi.
Vi syntes begrunnelsen med at bru er ikke langt unna Haavi sin eiendom, ikke er tilstrekkelig for å gi
avslag. Garasjen er søkt bygd 10m fra midten av vei, noe som er god avstand selv om Vestre Toten
kommune skulle engang i fremtiden oppgradere denne veien og skifte ut bru. Noe som vi tviler
kommer til å skje om vi alle er helt ærlige.
Det er i tillegg betydelig høydeforskjell på denne bekken/lille elva og større vannmaser kan passere
her enn hva som er i krysningspunktet under Nye Vestre Totenveg, så evt vannproblemer er et helt
annet sted.

Bru over Vestre Toten Veg vil nok trolig aldri bli mer utvidet i bredde enn dagens bru er om den
skulle bli skiftet i fremtiden, og det er uansett tilstrekkelig areal til å kunne utvide den uten å måtte
ekspropriere eiendom fra gnr 1 bnr 6. Se bilder nedenfor.

Videre om elven i fremtiden skulle gå over sine bredder, ta med seg brua, så er det fortsatt sikret
adkomster for de 2 eiendommene som er i Vestre Toten kommune, og 5 som er i Gjøvik kommune.



Derfor ber vi om at byggesøknaden tas til behandling.

Mvh
Arnfinn

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Haavimurflis <haavimurflis@yahoo.com>
Sendt: 12. februar 2019 15:22
Til: Arnfinn Stråmyr <arnfinn.stramyr@norgeshus.no>
Emne: Garasje

https://svarut.ks.no/forsendelse/156482f5-0415-4ba1-b860-a11855ef2c99/1



Fra: Bjørn Erik Haavi <haavi90834936@gmail.com> 

Sendt: 2019-08-22 

Til: bjoern.fauchald@vestre-toten.kommune.no; Stian.Pettersbakken@vestre-

toten.kommune.no; Leif.Waarum@vestre-toten.kommune.no 

Kopi til: unni.torkehagen@vestre-toten.kommune.no; Per-

Morten.Stenberg@vestre-toten.kommune.no 

Emne: Klage på avslag garasje og saksbehandlingstid 

 

Hei, 

Grunnen til at dere politikere har fått den er at dere er ledere i 

utvalg/formannskapet. Jeg forstår det skal behandles hos dere nå. 

 

Jeg bor på den gamle vegen av Vestre Totenveg som blant annet kan lede 

mot 

Vindplassen, og ligger helt i kommunegrensen mot Gjøvik. 

Her er det minimalt med trafikk, og vi er 2 boliger i Vestre Toten og 5 

boliger i Gjøvik kommune. Jeg har søkt om å få bygge en garasje med 

avstand 

10m, siden det ikke er reguleringsplan her så sier kommuneplanen at det 

er 

15m. Denne veien har enebolig blant annet 7.5m, på Gjøvik siden. 

 

Det har tatt 10 måneder å få behandlet søknaden, og fått avslag. Jeg 

forstår ikke hvorfor det skal være slik behandling fra administrasjonen. 

Man ser i områder det er reguleringsplan så kan man være inntil 2m fra 

vei. 

Mener kommunen at det skal være 15m så ødelegger det store deler av 

uteområdet som min datter og hennes venner kan leke på. Det er ikke god 

løsning. 

 

Jeg har skrevet klage og lagt den med denne mailen, og bilder. Jeg håper 

at 

politikere i utvalget finner det urimelig av administrasjonen, og omgjør 

deres vedtak. 

Jeg håper ikke at saken vil ta lang tid før den kommer til deres 

behandling. Dere er hjertelig velkommen på befaring. 

 

Skulle Rådmannen med sin administrasjon finne ut at kanskje de vil 

omgjøre 

vedtaket før det kommer til politisk behandling så er det jo et ordtak 

som 

heter "Det er aldri for sent å snu". Jeg er sikker på tar man en runde i 

kommunen så er det få av de nye garasjene som er bygd så langt ifra, og 

må 

ødelegge gode uteområder. 

 

Håper fornuften kan vinne frem. 

 

Med hilsen 

Bjørn Erik Haavi 

90834936 









Epost fra Haavi av 21. okt. 19 
 
Emne: Viktig saksopplysninger: Saksnr: 18/2907 - KLAGE PÅ AVSLAG GARASJE 
OG SAKSBEHANDLINGSTID 
  
Torsdag 17.oktober 2019 skulle vi oversende utvalget dokumentasjonen angående 
bru på Vestre Totenveg, mellom Vestre Toten og Gjøvik kommune. Via entrepenør 
som skal utøve arbeidet, får vi beskjed at Gjøvik kommune har stoppet arbeidet, etter 
at noen i Vestre Toten kommune forlangte det etter utvalgets befaring.  
  
Vi er forundret over at dette er slik saksbehandling foregår i 2019 i Vestre Toten. 
Dette mener vi er veldig uprofesjonelt og uakseptabelt fra kommunens side og vi 
undrer oss over om dette er en metode for å påvirke utvalget til ikke å gi 
dispensasjon i saken.  
  
Vi mener, uavhengig av fremgangsmåten kommunen har benyttet etter befaring, at 
aktuelle bru og argumentasjon fra administrasjonen ikke har grunnlag for å ikke gi 
tillatelse til denne garasjen plassert der den er søkt. Vår klage var skrevet og levert 
før vi viste om at brua skulle utbedres, da dette var noe vi ble klar over dagen før 
befaringen. Gjøvik kommune skulle ordne brua, uten at aktuelle eiendom ville bli 
berørt eller være til hinder. Argumentet om at garasjen ville bli til hinder for 
vedlikehold av bru, faller dermed bort.  
  
Vi anser dette som en meget alvorlig sak, og vi håper at dette ikke er gjengs 
saksbehandling i kommunen, I tillegg til å misbruke makten, slik vi ser det, har telefon 
til Gjøvik kommune gjort at Vestre Toten nå har tatt på seg en stor kostnad med selv 
å vedlikeholde denne brua. Vi oppfordrer Vestre Toten til å snarlig kontakte Gjøvik 
kommune for å trekke tilbake sitt pålegg om utbedringsstopp. Penger spart, er 
penger tjent i ei kommunekasse som skal spare...  
  
Vi anser dette som en så alvorlig sak, at vi mener det er riktig å informere hele 
utvalget. 
Vi imøteser en meget rask tilbakemelding fra administrasjonen/utvalget. 
  
Med hilsen  
  
Arnfinn Stråmyr og Bjørn Erik Haavi  
 



E-post fra rådmann i Vestre Toten til Bjørn Erik Haavi 22. oktober 19 
 
Fakta i saken er følgende: 
  
For noen år siden, i 2015 eller 2016 hadde Gjøvik kommune planer om å skifte ut 
den gamle brua på grensa mellom Gjøvik og Vestre Toten kommune. Brua ligger i 
nærheten av kommunegrensa, men er i sin helhet plassert på Vestre Toten 
kommunes side. Daværende vegforvalter i Gjøvik kommune, tok den gang kontakt 
med teknisk driftsavdeling med forespørsel om godkjennelse for tiltaket. Teknisk 
driftsavdeling kontaktet videre byggesaksavdelingen med samme forespørsel. 
Byggesaksbehandler i Vestre Toten kommune svarte at utskifting av brua og 
alternativt bygge kulvert ikke kunne gjennomføres uten en ordinær behandling som 
byggesak med dertil tilhørende flomberegninger.  
Svaret ble gitt til Gjøvik kommune som valgte å ikke gå videre med prosjektet.  
  
Under befaringen i deres klagesak 16. oktober 2019 framkom det informasjon om at 
Gjøvik kommune hadde planer om utskifting av brua med en kulvert. Rådmannen 
informerte teknisk driftsavdeling om dette etter møtet i klagenemnda onsdag 
ettermiddag. Torsdag morgen kontaktet teknisk driftsavdeling teknisk drift i Gjøvik 
kommune med spørsmål om det var planer om noe i forbindelse med brua i Vestre 
Toten veg. Det ble da bekreftet at Gjøvik kommune hadde planer om å gjennomføre 
riving av brua og bygge kulvert. Saksbehandler i Gjøvik kommune var ikke del av 
saken fra noen år tilbake og hadde ikke informasjon om hvorfor tiltaket var besluttet. 
Vedkommende kontaktet da Gjøvik kommunes nye vegforvalter som etter kort tid 
ringte driftsavdelingen i Vestre Toten kommune og bekreftet at det var planlagt 
utskifting av brua med kulvert innen kort tid. Rør til prosjektet var innkjøpt og arbeidet 
skulle gjennomføres innen kort tid. Vegforvalteren kjente heller ikke kjent  med 
fortiden i prosjektet. Etter en lengre samtale der saken ble drøftet og belyst var 
vegforvalteren fornøyd med at saken var blitt tatt tak i før det hadde vært for sent. 
Der er selvfølgelig ikke slik at nabokommunen skal gjennomføre investeringstiltak i 
Vestre Toten kommune. Tilfeldigheter gjorde at vi ble kjent med at Gjøvik kommune 
hadde planer om tiltaket. Hadde ikke klagenemnda vært på befaring denne dagen 
hadde antakeligvis prosjektet blitt gjennomført uten at noen av oss i Vestre Toten 
hadde hørt noe om det. Godt var det i hvert fall at vi ble oppmerksomme på at tiltaket 
var tenkt gjennomført og at ingen kom i den situasjon at det ble utført ikke-godkjente 
tiltak i et vassdrag. 
  
  
Det er naturligvis ikke slik at vi i administrasjonen har utvist maktmisbruk, eller brukt 
denne situasjonen til å påvirke dispensasjons- / klagesaken. Dette er helt feilaktige 
påstander. Vi har kun fulgt opp en sak med Gjøvik kommune på ryddig møte med 
grunnlag i informasjon som dere kom med under befaringen sist onsdag.  
  
Saken ble utsatt i klagenemnda onsdag 16. oktober 2019 og kommer opp til  ny 
behandling 6. november 2019.   
  
  
Med vennlig hilsen 
Bjørn Fauchald  
Rådmann 
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Spørsmål vedrørende arbeid på bru ved Vestre Totenveg 583 
 
 
Det har vært planlagt en jobb ved den nevnte broen, men dette har blitt skrinlagt.  
Etter nærmere undersøkelser viser det seg at broen ligger i Vestre Toten kommune.  
Dokumentasjon har blitt videresendt Vestre Toten kommune, og det er nå opp til de hva de vil gjøre 
videre med broen fremover.  
Etter muntlig dialog med de, ligger det ikke an til at det gjøres noe der i år.  
 
Med hilsen 
 
 
Jørn Håvard Øversveen 
Vegforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 

 
 
   

 
Mottakere    
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