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Innvilget dispensasjon fra byggegrense for utvidelse av kirkegård,
parkeringsplasser samt tømmer mur ved fv. 213 Storgata på
eiendom 3411- 247/1,4,124 i Ringsaker kommune
Vi viser til søknad datert 31.01.2021. Eiendommen i kommuneplanens arealdel vist som
offentlig eller privat tjenesteyting.

Vedtak
Med hjemmel i vegloven § 30 og § 34, gir vi dispensasjon fra byggegrensen mot fylkesveg
213 S3D1 M 4571 for utvidelse av kirkegård, parkeringsplasser samt oppføring av tømmer
mur på eiendom gnr 247 bnr 1, 4 og 124 i Ringsaker kommune.

Vilkår for dispensasjonen
1. Tiltaket skal være i tråd med situasjonsplan og tegningene med søknaden.
2. Avstanden fra tømmer mur (inkludert takutspring) til senterlinjen på fv. 213 skal være
minst 5,9 meter.
3. Eieren må rette seg etter de påbud som Innlandet fylkeskommune måtte finne
nødvendig å gi av hensyn til trafikkavviklingen
4. Det kan ikke kreves erstatning for skader og ulemper som måtte skyldes
vegvedlikeholdet, utbedringsarbeider eller vegtrafikken som en følge av at tiltaket
ligger nærmere fv. 213 enn gjeldende byggegrense.
5. Dersom vegtekniske og/eller trafikksikkerhetsmessige hensyn krever anleggsmessige
tiltak, vil merutgifter (gjelder også flytting/fjerning) som er en direkte følge av
plasseringen av innretningen ikke bli dekket av Innlandet fylkeskommune.
6. Det kan ikke kreves erstatning for skader og ulemper som følge av at
bygningen/innretningen ligger nær Storgata..
7. Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller
dispensasjonen bort.
Arbeidet må ikke settes i gang før andre nødvendige tillatelser er gitt.
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Våre vurderinger
Byggegrensene skal ivareta trafikksikkerheten, vedlikehold og drift av vegnettet, arealbehov
ved en eventuell utvidelse av vegen, og miljøet på eiendommene langs vegen. Den som
søker dispensasjon må ha en reel interesse for å få dispensasjon og det må foreligge forhold
som gjør det uhensiktsmessig å forholde seg til gjeldende byggegrense. Vår vurdering av
dispensasjonssøknaden er knyttet til disse forholdene.
Fylkesvegene er inndelt i funksjonsklasser etter hvilken type trafikk som er hovedbrukere av
vegen, eller hvilken funksjon vegen har eller er prioritert for. Fylkesveg 213 er klassifisert i
funksjonsklasse C– såkalt lokal hovedveg hvor gjeldende byggegrense er 30 meter.
Fartsgrensen på stedet er 80 og trafikktellinger viser at gjennomsnittlig antall biler pr. døgn
på stedet er 6800.
Vi gjør oppmerksom på at arbeidene kan kreve gravetillatelse og/eller arbeidsvarsling.

Rett til å klage
Det kan klages på dette vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28. Fristen for å klage er tre uker
fra vedtaket er mottatt. Klage påført saksnummer sendes til post@innlandetfylke.no.

Med vennlig hilsen
Sangar Saleh

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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