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Klageavgjørelse - Avslag på søknad om molok - Gbnr. 54/120 i Lillehammer 
kommune 

Statsforvalteren viser til oversendelse av klagesak fra Lillehammer kommune, i brev datert 
24.06.2022. 
 

Resultat av Statsfortvalterens behandling 
Klagen på vedtak etter plan- og bygningsloven tas ikke til følge. Statsforvalteren stadfester 
kommunens vedtak datert 05.04.2022, dog med våre merknader knyttet til riktig lovverk. 
Klagen på avslag på dispensasjon etter veglova, må behandles av rette klageorgan hos kommunen. 
 

Saken gjelder 
Moen borettslag har søkt om oppføring av fire 
garasjebygg og et molokanlegg (nedgravde 
avfallsbeholdere) på gbnr. 54/120 og 54/125. 
Molok ønskes plassert innenfor byggegrense 
mot veg. Borettslaget har derfor søkt om 
dispensasjon for «fravik knyttet til Kommune-
planens Arealdel 2020-2023 pkt 1.13.1/ vegloven 
§ 29». 
 

Lillehammer kommune ga tillatelse til 
garasjene, men avslo plassering av moloken,  
i vedtak datert 05.04.2022. I vedtaket har 
kommunen avslått å dispensere fra 
byggegrensen. Samtidig har de anvist en 
annen plassering med minsteavstand på 3 
meter fra vegformålet og slik at tømming kan 
skje fra egen eiendom. 
 
Moen borettslag klaget på vedtaket i brev datert 29.04.2022. Klagen gjelder avslaget på plassering av 
moloken og retter seg i all hovedsak mot de vegfaglige vurderingene. De mener det ikke er grunnlag 
for å avslå dispensasjon fra byggegrense. 
 
Lillehammer kommune v/tjenesteområde Byggesak tok stilling til klagen i oversendelsesbrev 
24.06.2022. De tok ikke klagen til følge og støttet seg til uttalelsen fra tjenesteområde Veg og trafikk 
av 09.06.2022. Saken ble oversendt til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse. 

 
Utsnitt av situasjonsplanen som viser to av garasjene 

(hvite firkanter) og molok. Molok er vist med liten  
grå firkant (rød sirkel). 
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Formelle forhold og Statsforvalterens kompetanse 
Vi konstaterer at klagen er fremmet av en part i saken, innenfor kommunens utsatte klagefrist,jf. 
forvaltningsloven (fvl.) § 28 flg. 
 
Statsforvalteren er gitt myndighet til å behandle klager etter plan- og bygningsloven (pbl.), jf. § 1-9. 
Reglene i forvaltningsloven gjelder, så langt ikke annet er bestemt. Statsforvalteren skal vurdere de 
synspunkter klageren kommer med og kan også prøve alle sider av saken. Vi skal imidlertid legge 
stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av avgjørelser som gjelder 
kommunens frie skjønn, jf. fvl. § 34. 
 
For avgjørelser som er fattet etter veglova, er ikke Statsforvalteren rette myndighet. Vi kommer 
derfor ikke til å ta stilling til disse forholdene. 
 
Statsforvalterens vurdering av saken 
Forholdet til gjeldende plan og lover 
Gbnr. 54/120 ligger innenfor reguleringsplanen for «Mosveen og Nedre Moen», vedtatt 21.05.1962.  
I reguleringsplanen er det ikke inntegnet byggegrenser. Moen borettslag har søkt om plassering av 
molok, ca. 2 m fra formålsgrensen mellom bolig og vegformål. Avstanden blir ca. 3-4 m fra 
vegkanten på Jo Gjendes veg, slik vegen går i dag. Avstanden fra vegmidt er ca. 6 m. 
I kommuneplanen for Lillehammer, vedtatt 26.03.2020, er byggegrenser langs veg omtalt slik: 

 

«1.13 Byggegrenser langs veg og jernbane (pbl. § 11-9 nr. 5) 

 

  1.13.1 Byggegrense langs jernbane er 30 m fra spormidt. […] 
 

  Retningslinjer 
a. Fravik fra byggegrense i reguleringsplan vurderes gjennom dispensasjonsbehandling  

i byggesaken. 
b. Der byggegrenser ikke er spesifisert i reguleringsplan, gjelder følgende byggegrenser  

(fra vegmidt) langs veg, jf. temakart nr. 2 – Byggegrenser langs veg: 
 

[…] 
 

E – Lokal adkomstveg  |  Lite streng holdning  |  15 m 
 

c. Byggegrensene som er vist i tabellen er i henhold til vegloven § 29. Ved fravik søkes det 

dispensasjon til aktuell vegmyndighet.» 
 
Kommuneplanens retningslinjer viser til reglene i annet lovverk. Plasseringen er i strid med 
byggegrensen på 15 m fra vegmidt, jf. veglova § 29. Ved fravik skal det søkes til vegmyndigheten, 
jf. retningslinje 1.13.1 c. Dette er en henvisning til veglova § 30, om at fravik fra byggegrense gis etter 
«særskilt løyve frå vegstyremakta». Med andre ord kommer plan- og bygningslovens § 19-2 
(dispensasjon) ikke til anvendelse, når byggegrense ikke er fastsatt gjennom plankart eller 
planbestemmelse.1 
 
Gjennom byggesaken skal kommunen imidlertid ta stilling til byggverkets plassering, jf. pbl. § 29-4. 
Kommunen skal bl.a. «påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt».  
Dette innebærer at kommunen kan anvise en annen plassering enn omsøkt. Ingen har rett på  
å oppføre tiltak i strid med byggegrense mot veg. 

 
1 Iht. pbl. § 19-2 kan kommunen (som bygningsmyndighet) gi dispensasjon fra bestemmelser «i eller i medhold av 
denne lov» – dvs. plan- og bygningsloven. 
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Plassering av molok 
I vedtaket har kommunen vurdert både dispensasjon fra byggegrense mot veg og gjort en konkret 
vurdering av byggverkets plassering. Det er henvisninger til regler i både veglova og plan- og 
bygningsloven. Etter Statsforvalterens syn, er det vanskelig å se om det her kun er 
bygningsmyndigheten som har fattet vedtak eller om vedtaket også er et vedtak som vegmyndighet. 
 
Kommunen har gjort en vurdering av hensyn og fordeler/ulemper etter pbl. § 19-2. Statsforvalteren 
går ikke nærmere inn på dette, men konstaterer at vurdering etter § 19-2 ikke hører hjemme i denne 
saken. Det er ikke fastsatt byggegrense i plan. Dispensasjon fra veglovas byggegrenser må da 
vurderes gjennom «særskilt løyve», jf. veglova § 30. 
 
Avslutningsvis har kommunen et avsnitt kalt «Kommunens skjønn». Slik vi oppfatter det, gjør 
kommunen en konkret vurdering av byggverkets plassering etter pbl. § 29-4. Kommunen ser det 
som uhensiktsmessig at moloken skal stå såpass nært vegen og at tømming skal skje fra Jo Gjendes 
veg: 
 

«Vegmyndigheten i kommunen har vurdert at plasseringen burde være slik at tømming kan foregå 
på egen eiendom. Vegmyndigheten er negative til plasseringen på bakgrunn av at Jo Gjendes veg 
ikke er dimensjonert for trykket (punkttrykk) fra tømmebiler når de står og tømmer molokene, 
både fordi vegen ikke er dimensjonert for slik trykk, og fordi det ligger rør/ ledninger som er 
nedgravd i grøften. […] Videre ser det ut til på situasjonskartet at molokket kommer nærmere 
reguleringsgrense / tomtegrense enn 3 meter, noe som er minstekravet til vegmyndigheten bl.a. 
med sikte på mulighet for fremtidig etablering av fortau.» 

 
Kommunen konkluderer derfor med å anbefale at moloken plasseres slik at tømming kan skje fra 
borettslagets eiendom og at moloken har en minsteavstand på 3 m fra vegformål. 
 
Plassering av tiltaket etter § 29-4 ligger innenfor kommunens frie skjønn. Av hensyn til kommunens 
selvstyre skal Statsforvalteren være tilbakeholden med å overprøve disse vurderingene, jf. fvl. § 34. 
Statsforvalteren mener at kommunen har gjort en forsvarlig vurdering av plasseringen. De har lagt 
avgjørende vekt på uttalelser fra kommunens vegmyndighet, som mener at plasseringen vil skape 
vanskeligheter for drift, vedlikehold og utvidelse av vegen. Vi vurderer at kommunen har lagt vekt på 
saklige hensyn. I denne saken har vi ikke funnet grunnlag for å sette kommunens vurdering til side. 
Klagen, hva gjelder plan- og bygningsloven, tas derfor ikke til følge. 
 
Sakens hovedtema – dispensasjon fra byggegrensen og de vegfaglige vurderingene – ligger utenfor 
det Statsforvalteren kan ta stilling til ved klage på byggesak. Denne delen av klagen henvises derfor 
til rette myndighet hos kommunen.2 
  

 
2 Se bl.a. Sivilombudets sak 2017/4198 
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Statsforvalterens vedtak 
Klagen på vedtak etter plan- og bygningsloven tas ikke til følge. Statsforvalteren stadfester 
kommunens vedtak datert 05.04.2022, dog med våre merknader knyttet til riktig lovverk. 
 
Klagen på avslag på dispensasjon etter veglova («særskilt løyve»), må behandles av rette klageorgan 
hos kommunen. Statsforvalteren er ikke klageinstans for slike vedtak. 
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket 
er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Jo Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Håvard Haugnes 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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