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1 Innledning 
 

Dette dokumentet er retningsgivende for Statens vegvesens behandling av søknader om tiltak 
innenfor byggegrensen langs riksveg etter veglova, og skal følges. Det følger av veglova § 29 første 
ledd at «Byggegrensene skal ta vare på dei krava som ein må ha til vegsystemet og til trafikken og til 
miljøet på eigedom som grenser opp til vegen og medverke til å ta vare på miljøomsyn og andre 
samfunnsomsyn.» 

Når Statens vegvesen skal ta stilling til en søknad om å utføre tiltak innenfor byggegrensen langs 
riksveg, må det i hvert enkelt tilfelle foretas en konkret vurdering der hensynet til søkers interesser 
veies opp mot de hensyn som byggegrensen skal ivareta. En avgjørelse som går ut på å gi eller avslå 
en søknad om tiltak innenfor byggegrensen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.1 
Saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak gjelder derfor i slike saker, jf. veglova § 11. Hensikten med 
retningslinjene er å danne grunnlag for en mest mulig enhetlig håndhevelse av 
byggegrensebestemmelsene. 

Veglova gir ikke Vegdirektoratet særlig hjemmel til å fastsette regler for behandlingen av 
byggegrensesaker. Som overordnet myndighet for riksveger kan Vegdirektoratet imidlertid fastsette 
retningslinjer for Statens vegvesens behandling av byggegrensesaker. 

 
 

1.1 Om byggegrenser 
Veglova § 29 fastsetter en generell byggegrense langs riksveg. Bestemmelsen inneholder imidlertid 
forbehold om at andre byggegrenser kan være fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplanens 
arealdel etter plan- og bygningsloven.2 Vegmyndighetene er videre gitt hjemmel til å vedta større 
eller mindre byggegrenser på grunnlag av strekningsvise vurderinger, jf. veglova § 29 tredje og 
fjerde ledd. 

Byggegrensen langs riksveg er 50 meter. 
Byggegrensen langs gang- og sykkelveg er 15 meter. 
Byggegrensen som når lengst ut gjelder. 

 
Avstanden regnes fra midtlinjen i kjørebanen eller gang- og sykkelvegen. Der vegen har kjørebaner 
adskilt med midtdeler, bevokst felt eller annet, måles byggegrensen fra midtlinja i den nærmeste 
kjørebanen. 

 
 
 
 

1 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
2 Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
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Dersom vegen har en utforming som gjør at det kan være tvil om hvilken linje som skal regnes som 
vegens midtlinje, er det vegmyndigheten som avgjør hvor avstanden skal måles fra. 

 
På areal som ligger innenfor byggegrensen kan det ikke utføres slike tiltak som omfattes av veglova 
§§ 30, 34 og 35 uten at det er søkt om og gitt tillatelse. 

 
Ved kryss i plan mellom offentlige veger, offentlige veger og andre veger som er åpne for allmenn 
ferdsel, og ved kryss mellom offentlige veger og jernbane eller sporvei, følger byggegrensen den 
rette linjen mellom punkt på midtlinje i vegene (jernbanen, sporveien) 60 meter fra skjæringspunktet 
av midtlinjene ved kryss med riksveg og fylkesveg og 40 meter fra skjæringspunktet ved andre kryss. 
Dersom de kryssende vegene ikke hører under samme vegstyresmakt, avgjøres saken av den høyeste 
vegstyresmakt. 

Utgangspunktet for utstrekning av byggegrensen er et horisontalt mål der vegen går i dagen. Tiltak i 
undergrunnen og i luftrommet er søknadspliktige dersom de, projisert til terrengoverflaten, ligger 
innenfor byggegrensen. Dette betyr at byggegrensen også har virkning for tiltak vertikalt ned i 
undergrunnen og oppover i luftrommet. 

I «Grad av utnytting» H-2300, veiledning utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
fremgår hvordan avstandsregler skal beregnes i § 6-3. Det står her følgende: «Målereglene gjelder 
ikke for byggegrense mot veg. Ingen deler av bygningen kan krage ut over byggegrense mot 
offentlig veg eller gate».3 

Der vegen går på bru eller i kulvert gjelder byggegrensen tilsvarende som der vegen går på 
terrengoverflaten. 

Der vegen går i tunnel, er det nødvendig at rådighetsregulering i soner rundt tunnelløp går fram av 
reguleringsplaner, ofte vist som sikringssone. I eksisterende tunneler der dette ikke regulert inn, 
skal kommunen sende søknad om tiltak ved tunnel på høring til oss. 

 
3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014, s.52, Grad av utnytting – Beregnings- og måleregler 
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Uavhengig av byggegrenser og rådighetsregulering skal det presiseres at det uansett ikke kan utføres 
tiltak i nærheten av veganlegg dersom tiltaket kan medføre skade på veganlegget, jf. veglova § 57 og 

grannelova §§ 2 og 5.4 D 
 
 

1.2 Vedtaksmyndighet etter veglova og plan- og bygningsloven 
Statens vegvesen er vegmyndighet for riksveger, jf. veglova § 9, og behandler søknad om 
dispensasjon fra byggegrense fastlagt i veglova § 29 eller fastsatt etter særskilt vedtak med hjemmel i 
§ 29. 

Der byggegrensen er fastlagt i kommuneplanens arealdel, enten vist på plankart eller i bestemmelser 
jf. plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 5, er det kommunen som er vedtaksmyndighet. 

Retningslinjene i dette dokument vil også være relevante ved vår uttalelse til søknader om tiltak 
innenfor byggegrense der saken behandles av kommunen etter plan- og bygningsloven. 

I områder med reguleringsplan er kommunen vedtaksmyndighet. En reguleringsplan for et vegtiltak 
skal i utgangspunktet ta stilling til hvor byggegrensen går. Normalt vil byggegrensen vises på 
plankartet og/eller være omtalt i planbestemmelsene, jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr.2. Der 
byggegrensen ikke er vist på reguleringsplankartet eller fremgår av planbestemmelsene, anses 
byggegrensen inkorporert i reguleringsplanen med den byggegrense som gjaldt da planen ble 
vedtatt, se figur under. Dette er uttalt av Kommunal og moderniseringsdepartementet5 i flere 
tolkningsuttalelser.6 En forutsetning for at byggegrensen er inkorporert i planen er imidlertid at 
planområdet, planavgrensningen i reguleringsplankartet, omfatter arealet der byggegrensen går. 
Dersom planområdet ikke går så langt ut at det omfatter arealet der byggegrensen går etter veglova, 
så er det veglova som fastsetter byggegrensen. 

En reguleringsplan som ikke omfatter selve vegen, men som omfatter areal til side for vegen, kan 
også vise byggegrense langs vegen. Dersom byggegrensen ikke er vist på plankartet, så vil 
byggegrensen være inkorporert i planen tilsvarende det som gjelder for regulering av veg, se ovenfor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

4 Lov 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar (grannelova) 
5 I dag Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) 
6 Det foreligger flere uttalelser om forholdet bl.a. brev fra KMD datert 30. april 2021. 
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Eksempel 1: 

Vegen er planlagt etter veglova. I 1985 ble det med hjemmel i veglova § 29 tredje ledd vedtatt en 
særskilt byggegrense på 40 meter. I 2010 ble en del av sidearealet på høyre side av vegen regulert uten 
at byggegrensen ble vist eller omtalt i planen. Byggegrensen som gjaldt i veglova da reguleringsplanen 
ble vedtatt – 50 meter – ble da inkorporert i reguleringsplanen. Her er det en byggegrense på 40 meter 
der det er uregulert og en byggegrense på 50 meter for det arealet som omfattes av reguleringsplanen 
fra 2010. 
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Illustrasjon av eksempel 1  
 
 
Eksempel 2 

Reguleringsplan for deler av fylkesvegen ble vedtatt i 1980 uten at byggegrensen ble vist eller omtalt i 
planen. Avgrensning av planen er markert med oransje stiplet linje. Byggegrensen som gjaldt i veglova 
da reguleringsplanen ble vedtatt – 12,5 meter – ble da inkorporert i reguleringsplanen. 

Vegen ble omklassifisert til riksveg i 1987. I 1988 ble det vedtatt en reguleringsplan for deler av 
sidearealet, avgrensningen er markert med gul farge. Byggegrensen er ikke vist eller omtalt i planen og 
byggegrensen som gjaldt etter veglova da reguleringsplanen ble vedtatt – 30 meter – ble inkorporert i 
planen. Denne planen overlapper delvis reguleringsplanen fra 1980. 

For områdene som ikke omfattes av noen reguleringsplan, er byggegrensen 50 meter i henhold til veglova. 
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Illustrasjon av eksempel 2 

 
1.3 Tiltak som omfattes av byggegrensen 

 
1.3.1 Veglova § 30 
§ 30 «Utan særskilt løyve frå vegstyremakta kan byggverk, her òg laus kiosk, opplag eller anna større 
innretning ikkje plasserast innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29. 

 

Føresegnene i første ledd skal gjelde tilsvarande for vareramper, murar og liknande innretningar, for 
utsprengde og utgravne rom og for nettstasjonar og andre byggverk m.v. i tilknyting til leidningar 
som nemnde i § 32. Det same gjeld for gjerde som kan hindre fri sikt, dersom ikkje anna følgjer av 
§§ 44 flg. 

Etter nærare føresegner som vegstyremaktene fastsett, kan skogsvirke plasserast ved offentlig veg.»7 

Bestemmelsen er hjemmel for byggeforbudet og for eventuell dispensasjon fra byggeforbudet mot 
veg. 

Byggeforbudet gjelder byggverk av enhver art, dvs. først og fremst bygninger, større eller mindre hus 
til bolig, næring, opphold og lager. Under byggverk faller også annet som er føyd sammen og oppført 
uten å være beregnet til husvære, forretningsvirksomhet, lagerrom e.l., som f.eks. forstøtningsmurer, 
tankanlegg, siloer, veksthus, tribuner ved idrettsanlegg, telt og idrettsbaner osv. Bestemmelsen tar 
også sikte på enkle skur, kiosker, midlertidige brakkerigger, opplag, campingvogner o.l., både de som 
er festet til grunnen og de som ikke er det. 

Begrepet «større innretning» omfatter faste og løse gjenstander, apparater og konstruksjoner av ulik 
art. Dette kan dreie seg om monumenter, større telt e.l. Begrepet er ment å ha en meget omfattende 
rekkevidde. 

 
 

7 Forskrift 4. november 1966 om plassering av skogsvirke ved riksveg 

https://min.rettsdata.no/%23/Dokument/gL19630621z2D23z2EzA729
https://min.rettsdata.no/%23/Dokument/gL19630621z2D23z2EzA730z2E1
https://min.rettsdata.no/%23/Dokument/gL19630621z2D23z2EzA732
https://min.rettsdata.no/%23/Dokument/gL19630621z2D23z2EzA744
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Også «opplag» angir at det ikke bare er grunnfestede innretninger, men også slike som lett kan 
fjernes, som er forbudt. Innretningen eller opplagets midlertidige karakter, fritar ikke fra forbudet. 
Eksempler er båtopplag, faste parkeringsplasser, vedlager, halmballer og annen lagring. Mer om faste 
parkeringsplasser vises pkt. 1.3.2. 

Annet ledd uttrykker at bestemmelsen i første ledd også gjelder for vareramper, murer og andre 
innretninger. Dette kan omfatte kummer, dammer, kjellere, støyskjermer, postkassestativ, 
søppelkasser, så langt disse ikke har et omfang som gjør at de omfattes av første ledd. 

Bestemmelsen gir uttrykk for at nevnte tiltak innenfor byggegrensen krever tillatelse. Det er 
imidlertid ikke slik at vegmyndigheten fritt kan avslå søknader. En søknad vurderes ut fra de hensyn 
vegmyndigheten skal ta og de hensyn byggegrensen skal ivareta, jf. veglova § 29 og 
formålsbestemmelsen i § 1a. Det vises i den forbindelse til det som er skrevet om 
interesseavveiningen og hensyn som skal vurderes i punkt 2 nedenfor. 

Når det gjelder byggverk og innretninger som Statens vegvesen selv oppfører slik som f.eks. 
støyskjermer, tekniske rom, forstøtningsmurer m.m omfattes dette av «offentlig veianlegg»8 og er 
ikke søknadspliktig etter veglovas § 30. Slike tiltak kan likevel være søknadspliktig etter plan og 
bygningsloven. Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven følger av § 20-2 jf. § 20-1. 

 
 

1.3.2 Særlig om fast parkering 
Hvorvidt fast parkering er omfattet av søknadsplikt etter veglova § 30 har vært gjenstand for 
diskusjon. Etter Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2014 s. 538, legger vi til grunn at det må foretas en 
konkret vurdering for å ta stilling til om fast parkering innenfor byggegrensen er søknadspliktig. 
Dette innebærer at det alltid må rettes en henvendelse til Statens vegvesen ved etablering av fast 
parkering. Vi redegjør i det følgende for dommen, forhold som kan være relevante i vurdering av om 
det foreligger søknadsplikt og saksbehandling knyttet til dette. 

Spørsmålet om søknadsplikt ble behandlet av Høyesterett i dom inntatt i Rt. 2014 s. 538: 

Saken gjaldt skjønn i forbindelse med ekspropriasjon til gang- og sykkelveg og fortau. Sentralt i saken 
stod spørsmålet om veglova § 30 innebærer et forbud mot parkering innenfor byggegrensen langs 
offentlig veg. Førstvoterende, som representerte flertallet blant dommerne, uttalte: 

«Utgangspunktet er derfor, slik jeg ser det, at en fast parkering innenfor byggegrensen ikke uten 
videre omfattes av § 30, men det vil avhenge av om parkeringen har slike konsekvenser som 
byggeforbudet er ment å forhindre.  

Dette er en tolkning som åpner for et skjønn og som ikke er like lett praktikabelt som en absolutt 
regel. Men for det første kan jeg som nevnt ikke se at disse utfordringene prinsipielt sett er andre enn 
de som eller oppstår når det skal avgjøres om et tiltak rammes av byggeforbudsreglene. (…)  Det er 
for det andre grunn til å tro at avgrensningene i mange tilfeller vil bli nærmere avklart i 
reguleringsplaner eller retningslinjer fra veimyndighetenes side.» 
 
 
 
 
 
 

 

8 For beskrivelse av begrepet se temarettleiing fra Statens bygningstekniske etat HO-2/2006 Offentlege 
veganlegg og byggjesak. Denne er ikke oppdatert etter ny plan- og bygningslov, men innholdsmessig relevant. 
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Det legges til grunn at det kreves tillatelse for etablering av parkeringsplass dersom parkering har 
konsekvenser for de hensyn byggegrensen skal ivareta. Det følger av veglova § 29 at byggegrensen skal 
ivareta hensynet til vegsystemet, trafikken, miljøet på eiendommen, miljøhensyn og andre 
samfunnshensyn. Søknadsplikten beror på en konkret vurdering av de hensyn som gjør seg gjeldende i 
den enkelte sak. Se mer om dette under interesseavveiningen nedenfor. 
 

Dette tilsier at det er søknadsplikt for etablering av parkeringsplass blant annet 

• innenfor sikkerhetssonen til veg, 

• innenfor det området som berøres av drift og vedlikehold av vegen, 

• dersom parkering vil redusere fri sikt i området, 

• der det kan være aktuelt å foreta utvidelse av veg eller fortau/gang- og sykkelveg og 

• der eventuelle andre hensyn gjør seg gjeldende. 

I tillegg til forhold nevnt i kulepunktene foran vil omfanget av tiltaket være relevant. 

Vurderingen av om tiltaket er søknadspliktig ligger til vegmyndighet. Denne beslutningen, av om 
tiltaket er søknadspliktig eller ikke, er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages. 

Det er viktig å foreta vurdering av parkeringsareal nær veg i forbindelse med reguleringsplaner, og 
gjøre en konkret vurdering av utstrekning av byggegrensen og hvilke tiltak den skal gjelde for i den 
sammenheng. 

 
 

1.3.3 Veglova § 34 
Det følger av bestemmelsen at: «Når byggverk eller anna innretning som nemnt i §§ 30 eller 43 heilt 
eller delvis ligg eller er plassert i strid med denne lova eller med føresegner gitt med heimel i lova, må 
byggverket eller innretninga ikkje utan særskilt løyve frå vegstyresmakta på nokon måte endrast slik 
at byggverket eller innretninga vert meir i strid med lova. Byggverket eller innretninga må heller ikkje 
utan slikt løyve takast i bruk til vesentleg anna føremål enn før.» 

Det følger av forarbeidene til loven at bestemmelsen tar sikte på eldre lovlig oppførte bygninger mv., 
der beliggenheten eller plasseringen ikke tilfredsstiller de krav som senere er oppstilt i eller med 
hjemmel i veglovgivningen. Dette kan bl.a. være fordi byggegrensene er utvidet etter at bygget ble 
oppført eller at det er oppført etter dispensasjon fra byggegrensebestemmelsen. Ved utformingen av 
bestemmelsen har tilpasning til bestemmelsene i plan- og bygningsloven for endring, reparasjon og 
bruksendring av eksisterende byggverk vært ønskelig. Aktuelle bestemmelser i någjeldende plan- og 
bygningslov er §§ 20-1 og 31-2. 

Av Vegloven kommentarutgave av Arnulf/Gauer, Universitetsforlaget 1998 følger at løyvekravet først 
og fremst er knyttet til uttrykket «meir i strid med lova», og refererer til de formål som skal ivaretas 
gjennom byggegrensene. Det vises til det som er sagt om de hensyn som gjør seg gjeldende ved saker 
etter byggegrensebestemmelsene og de vurderinger vegmyndigheten skal foretar ved 
skjønnsutøvelse etter bestemmelsene om byggegrenser. 

Videre fremgår det av kommentarutgaven at byggverket eller innretningen ikke må endres på 
«nokon måte». De fleste tilfeller i praksis dreier seg om påbygg og tilbygg til boliger eller andre 
byggverk, men også utgraving av kjeller og heving av tak omfattes. Der tilbygget planlegges utenfor 
byggegrensen, men der deler av bygget ligger innenfor byggegrensen, omfattes forholdet av 
byggegrensebestemmelsen. Det er byggverket som helhet som er avgjørende, ikke tilbygget alene. 
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Også omfattende restaurering omfattes av bestemmelsen. På dette punktet har bestemmelsen en 
overgang mot bestemmelsen i veglova § 35. Alminnelig vedlikehold faller utenfor bestemmelsens 
krav til særlig tillatelse. 

 
Etter annet punktum i bestemmelsen kreves løyve ved bruksendring av byggverket eller innretningen 
til annet formål. Det følger av forarbeidene at ved å tilføre begrepet «vesentlig», har man ment å 
innskrenke plikten til å måtte ha tillatelse ved endring av byggverket eller innretningens formål. 
Bruksendringens ulempe for vegmyndigheten ut fra byggegrensens formål er et viktig 
vurderingstema. Som eksempel nevnes i forarbeidene at en privatbolig må kunne gjøres om til flere 
leiligheter uten at det krever tillatelse. Noe annet er tilfellet dersom bygningen gjøres om til butikk 
eller annet næringsformål, hvor den nye virksomheten vil påregnes å generere betydelig større 
trafikk. Slik bruksendring vil likevel kunne være søknadspliktig fordi det etter en vurdering medfører 
at bygget kommer mer i strid med byggegrensen etter bestemmelsens første ledd eller innebærer 
vesentlig oppattnying etter § 35. 

Bruksendring til flere enheter kan være avhengig av tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel etter 
veglova § 40, både der bruksendringen er søknadspliktig og der den ikke er det. 

 
 

1.3.4 Veglova § 35 
Det følger av bestemmelsen at: «Blir byggverk eller anna innretning som nemnt i §§ 30, 32 eller 33 
rive ned eller øydelagt ved brann eller på annan måte, anten heilt ut eller i så stor mon at reparasjon 
vil bli ei vesentleg oppatnying, må oppatnying berre gjennomførast i samsvar med føresegnene i §§ 
29, 30, 32 og 33.» 

Bestemmelsen gjelder gjenoppføring av ødelagt byggverk og innretning, eller reparasjon som er så 
omfattende at det går utover vanlig vedlikehold og som må betegnes som vesentlig ombygging. 

Av forarbeidene går det fram at denne bestemmelsen er tilpasset plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Plan- og bygningsloven fastsetter i § 20-1 første ledd bokstav b), søknadsplikt for 
«vesentlig endring eller vesentlig reparasjon» av bygning, konstruksjon og anlegg. Hva som er 
vesentlig er relativt, der både endringens omfang og karakter tillegges vekt. Hovedombygging 
omfattes av bestemmelsen, dvs. reparasjons- og endringsarbeid som er så omfattende at hele 
bygningen i det vesentlige blir fornyet. Fornyelse av deler av byggverket omfattes også som 
utgangspunkt av søknadsplikten etter plan- og bygningsloven. 

Bygningsmyndighetenes vurdering av hvorvidt dette er en vesentlig endring eller vesentlig reparasjon 
etter plan- og bygningsloven, vil være et viktig tolkningsmoment ved vurderingen av om tiltaket faller 
inn under veglova § 35. 

Ved ønske om gjenoppføring/vesentlig fornying/vesentlig reparasjon innenfor byggegrensen mot veg 
må det søkes om dispensasjon etter § 30 på vanlig måte. 

Når det gjelder den skjønnsmessige vurderingen av om tillatelse skal gis til gjenoppføring eller 
vesentlig oppatnying vises til det som er sagt under interesseavveiningen nedenfor, der det 
redegjøres for de hensyn som skal vurderes. 
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2 Hensyn og interesseavveiing 
Det fremgår av veglova § 29 at formålet med byggegrensene er: «å ta vare på dei krava som ein må 
ha til vegsystemet og til trafikken og til miljøet på eigedom som grenser opp til vegen og medverke til 
å ta vare på miljøomsyn og andre samfunnsomsyn». 

 
 

2.1 Veg- og trafikkinteressene og hensynet til miljøet 
Byggegrensene skal ivareta hensynet til: 

• trafikksikkerheten, 
• vegvedlikeholdet og driften av vegen, 
• arealbehovet ved utbedring av vegen, og 
• miljøet langs vegen. 

 
2.1.1 Hensynet til trafikksikkerheten 
Siktforholdene 
Topografiske forhold, kurvatur og plassering i forhold til vegkryss og avkjørsler kan medføre at 
bygninger mv. innenfor byggegrensen reduserer sikten på og langs riksvegen. Slike forhold er det 
byggegrensebestemmelsenes hensikt å forhindre. 

 
Dersom bygget/innretningen det søkes om dispensasjon for, vil redusere sikten langs riksvegen eller 
forstyrre trafikken på riksvegen, bør dispensasjon i utgangspunktet avslås uansett trafikk på vegen. 

 
Blikkfang og sjenanse 
Enkelte byggverk og innretninger vil på grunn av sin utforming eller virksomhet omkring, virke som 
blikkfang for trafikantene og trekke oppmerksomheten bort fra vegen og trafikken. 

 
Som grunn for avslag på søknad om dispensasjon er blikkfangmomentet særlig aktuelt i forbindelse 
med helt spesielle bygg/innretninger og tilknyttede virksomheter. Vanlige bolighus, garasjer og 
industribygg vil f.eks. vanligvis ikke tiltrekke oppmerksomheten i den grad at dette blir avgjørende for 
en byggegrensesak. 

 
Veglova § 33 gir bestemmelser om oppføring av reklame. 

 
Utforkjøring 
På enkelte steder kan det være risiko for at trafikanter kan kjøre utfor vegen og treffer 
bygninger/innretninger. Topografiske forhold, riksvegens horisontal- og vertikalkurvatur samt 
byggets/innretningens eksakte plassering vil være avgjørende for om søknad om dispensasjon kan 
avslås på grunn av risikoen for utforkjøringsulykker. Hensynet til trafikksikkerheten gjør seg særlig 
gjeldende innenfor sikkerhetssonen til vegen. 

 
Manøvreringsareal 
Dersom bygg eller innretning er tenkt plassert slik at inn- og utkjøring forutsetter - eller legger opp til 
bruk av riksvegen som manøvreringsareal, skal det ikke gis dispensasjon. 
Manglende manøvreringsareal vil i normale tilfeller bare være avslagsgrunn når bygget/innretningen 
ønskes plassert nær vegen. 

 



12  

Manglende avkjørsel 
Avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense må sees i sammenheng. Dersom det er usikkerhet om det 
foreligger akseptabel avkjørselsløsning må avkjørselsspørsmål vurderes først. Det er på det rene at i 
en del tilfeller vil bygging innenfor byggegrensen innebære at avkjørsel ikke kan eller vil bli 
opparbeidet, eller at bygging av avkjørsel vil skape en trafikksikkerhetsmessig uakseptabel 
avkjørselsløsning. 

 
Avkjørsels- og byggegrensebestemmelsene skal ivareta forskjellige hensyn med tanke på 
trafikksikkerheten. Ved et eventuelt avslag på en byggegrensesøknad må det derfor klart fremgå 
hvilke hensyn som er lagt til grunn ved avslaget. Dersom det foreligger en klar årsakssammenheng 
mellom byggets/innretningens plassering innenfor byggegrensen og krav til avkjørselsløsning, bør en 
søknad om dispensasjon i slike tilfeller avslås med avkjørselsforholdene som begrunnelse. Det må 
således ikke gis dispensasjon dersom det ikke også kan gis nødvendig avkjørselstillatelse. 

 
I forbindelse med fritidsboliger kan man se eksempler på at det parkeres på offentlige plasser og at 
adkomsten derfra er via gangveg/sti. Parkeringsløsningen må her nøye vurderes. Det kan medføre 
uheldige konsekvenser dersom man mangler en eksklusiv rett til parkering. 

 
Utkast fra bruer 
Det kan være risiko for at en del trafikanter kaster gjenstander som f.eks. tomflasker fra bruer. 
Hensynet til sikkerheten for dem som eventuelt skal bo eller oppholde seg under eller ved siden av 
bruene, kan derfor være grunn for å nekte dispensasjon. 

 
2.1.2 Hensynet til vedlikeholdet og driften av vegen 
Byggverk eller innretninger tett innpå vegen kan hindre funksjonell brøyting og snøopplag og være til 
klar ulempe for den daglige driften av vegnettet. Videre vil f.eks. vinduer vendt mot vegen så nær at 
snøplog eller fres kaster snø mot dem, være til ulempe for både huseier og brøytemannskapet. 
Brøytemannskapet vil vanligvis forsøke å unngå skade. Dermed settes farten ned og brøytingen kan 
bli mindre rasjonell. 

 
I tilfeller hvor vegen ligger høyere i terrenget enn bebyggelsen vil det være stor fare for at snøkast 
kan være til ulempe for byggverk/innretninger nær vegen. Dette problemet kan være særlig stort i 
forbindelse med bruer. 

 
Som argument for å nekte dispensasjon kan vintervedlikeholdet tillegges stor vekt nær riksvegen, og 
normalt ingen vekt ut mot 50-metersgrensen. Den generelle byggegrensen langs gang- og 
sykkelveger er bare 15 meter, og hensynet til vintervedlikeholdet må derfor ofte tillegges stor vekt 
ved søknader om dispensasjon fra denne byggegrensen. 

 
Bygninger, opplag og andre innretninger kan ved brann eller tilsvarende uhell, medføre skade på 
vegkonstruksjonen. Som eksempel bør det ikke tillates lagring av brennbart materiale under eller 
nær brukonstruksjoner. 

 
 

2.1.3 Hensynet til vegens arealbehov 
I forarbeidene til veglov er det gitt uttrykk for at hensynet til «den utbyggingen av vegene som 
forestår» er en viktig begrunnelse for byggegrensebestemmelsene. Forarbeidene viser at man så for 
seg en generell heving av vegstandarden med utretting av kurver, vegutvidelser og mindre 
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vegomlegginger. 
 

Framføring av gang- og sykkelveger og anlegg av støyvoller og støyskjermer har ført til økt arealbehov 
langs riksvegen. Dette er en del av den påregnelige utviklingen innenfor vegbyggingen, og dekkes av 
de hensyn byggegrensene skal ivareta. Dette uavhengig av om det er Statens vegvesen eller andre 
som har kostnadsansvaret for tiltaket. 

 
Dersom dispensasjon fra byggegrense langs riksveg kan føre til at bygg eller innretning (se også 
avsnittet om parkering) kommer i konflikt med senere breddeutvidelse på riksvegen, utretting av 
kurve eller annet tiltak som fører til arealbehov, bør dispensasjon i utgangspunktet nektes. En slik 
nektingsgrunn er relevant og holdbar selv om det ikke foreligger konkret plan for vegutbedring eller 
bevilgning til anlegget. 

Sannsynligheten for at utbedringen vil bli gjennomført i overskuelig framtid (ca. 20 år) og for at 
løsningen vil bli slik at det omsøkte bygg eller innretning blir rammet, må imidlertid vurderes grundig 
før dispensasjon blir nektet på dette grunnlaget. 

I tilfeller hvor det er usikkert om utbedringen vil bli gjennomført i overskuelig framtid, kan det for 
enkle byggverk – med lav verdi eller med lav flyttekostnad – være aktuelt å gi dispensasjon med 
vilkår om midlertidighet og at flytting skal skje uten omkostninger for Statens vegvesen. Mer om 
dette i avsnitt om vilkår nedenfor. 

 
 

2.1.4 Miljøhensyn 
Byggegrensene skal også ivareta miljøhensyn for bebyggelsen langs riksvegen, jf. veglova §§ 1a siste 
punktum og 29 første ledd siste punktum. Forurensningsulemper, særlig støy- og luftforurensing, kan 
derfor gi grunnlag for avslag på søknader om å bygge innenfor byggegrensene. 
Forurensningsulempene skal vurderes på grunnlag av Klima- og miljødepartementets «Retningslinjer 
for behandling av støy i arealplanlegging» T-1442/2021, og «Retningslinjer for behandling av 
luftkvalitet i arealplanleggingen», T-1520/2012. Retningslinjene om støy- og luftforurensing kan 
gjøres juridisk bindende gjennom reguleringsbestemmelsene. 

Selv om retningslinjene om støy og luft ikke er juridisk bindene ved behandling av søknader om 
dispensasjon fra byggegrensene etter veglova, gir de viktige føringer for hvordan søknader skal 
vurderes. Etter retningslinjene bør utbygging av ny bebyggelse for støyfølsom bruk i rød støysone 
ikke tillates utenfor prioriterte sentrums- og utviklingsområder. I gul støysone kan det gis 
dispensasjon forutsatt tilfredsstillende støyreduserende tiltak. Saken må også vurderes ut fra 
påregnelige fremtidige vegtiltak. 

Det bør ikke gis dispensasjon for bebyggelse med bruksformål som er følsom for luftforurensing i rød 
sone for luftforurensing. I gul sone kan det gis dispensasjon forutsatt at det er utarbeidet kart som 
viser utbredelse og konsentrasjon av luftforurensingen og at tiltakene ikke kommer i konflikt med 
framtidig utvidelse av vegen. I området ved tunnelmunninger og ved luftetårn for tunneler bør vi 
være spesielt oppmerksomme på at det lokalt kan bli for høye luftforurensingsverdier. 

Dersom det er aktuelt å gi tillatelse til utvidelse av bebyggelsen i slike soner må det gis på vilkår om 
avbøtende tiltak. 
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2.2 Søkers interesse 
Ved søknad om dispensasjon skal det mye til for å si at søker ikke har en reell interesse når det 
fremsettes en søknad, men det må vurderes hvilke vekt søkers interesse skal tillegges. Forhold som 
kan begrunne en søknad om dispensasjon ved et nytt tiltak kan være at eiendommen eller 
topografiske forhold gjør det vanskelig å oppføre tiltaket utenfor byggegrensen eller at dette vil 
medføre merkostnader. Behov eller ønske om oppgradering av bolig til dagens standard, 
gjenoppbygging etter brann e.l. vil være andre eksempler på søkers interesse. 

 
2.3 Interesseavveiing 
Dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene i veglova er et særskilt unntak fra en lovbestemt 
hovedregel. 

Når søkers interesser i å få dispensasjon, veg- og trafikkinteressene og miljøforholdene på stedet er 
klarlagt, må interessene veies mot hverandre. Det må i hvert enkelt tilfelle foretas en konkret 
vurdering. Ved denne interesseavveiningen gjelder alminnelige forvaltningsrettslige prinsipp om 
saklighet, rimelighet og likebehandling. 

 
 

2.3.1 Nybygg mv., veglova § 30 
Saker etter § 30 i veglova vil i utgangspunktet være gjenstand for en åpen interesseavveining hvor 
veginteressenes tyngde i forhold til søkerens interesse generelt vil avta med økende avstand fra 
riksvegen. Ofte vil sakene også være avkjørselssak, etter veglova § 40, og vurderingene må skje etter 
de to regelverkene samtidig. 

Garasjesakene er ofte litt spesielle. De omfatter vanligvis ikke avkjørselsforhold, men løsningene vil 
kunne påvirke kjøremønsteret i og i tilknytning til avkjørselen. I tillegg er søkers interesse som oftest 
klar, da garasjen bygger videre på et etablert forhold. Dersom den omsøkte løsning er uakseptabel, 
bør saksbehandler være aktiv i vurderingen av alternativ plassering og størrelse. Garasjer bør for 
øvrig vurderes noe mer liberalt i forhold til vegens arealbehov enn større bygg med tanke på byggets 
lavere verdi og tilknytningen til eksisterende forhold. Garasjens størrelse/type vil her kunne ha 
betydning for utfallet da man vil kunne være mer liberal ved oppføring av en liten garasje/carport 
enn ved en større garasje f.eks. med rom for varig opphold eller garasje i form av en driftsbygning. 

 
 

2.3.2 Endring: tilbygg, påbygg og bruksendring § 34 
Bestemmelsen fastsetter krav til tillatelse ved endring av bygg innenfor byggegrensen, der endringen 
vil innebære at bygget kommer mer i strid med loven. Også tilbygg lenger fra vegen enn eksisterende 
bygningsmasse vil falle inn under bestemmelsen. 

 
 

Søkers interesse av påbygging kan være forståelig, og forholdene for vegen, trafikken og miljøet på 
eiendommen vil sjelden påvirkes vesentlig. 

 
For at hensynet til vegens arealbehov, jf. punkt 2.1.3, skal være avslagsgrunn ved søknad om 
dispensasjon, må det stilles større krav til sannsynlighet for vegutbedring mv. enn når søknaden 
gjelder etablering av et nytt forhold etter § 30. 

 
Hvor det omsøkte tilbygg består av garasje, vil det være viktig å vurdere det sannsynlige 
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kjøremønster tilbygget vil medføre. Løsninger hvor riksvegen blir manøvreringsareal vil heller ikke i 
tilbyggssaker kunne aksepteres. 

 
Tilbygg, påbygg og bruksendring, etter veglova § 34, vil som utgangspunkt kunne vurderes mer 
lempelig enn nye tiltak etter § 30. Større tilbygg/påbygg må vurderes på samme måte som nybygg. 

 
Vurderingen av tillatelse i den enkelte sak må alltid knyttes opp mot de hensyn byggegrensen skal 
ivareta. 

 

2.3.3 Vesentlig gjenoppbygging, veglova § 35 
Vi kan som utgangspunkt legge til grunn at søker har en klar interesse i å få dispensasjon. 
Interesseavveiningen for øvrig må imidlertid likestilles med søknad om nybygg. 

 
 

2.3.4 Fortetting av husrekke 
I og omkring byer og tettsteder ligger ofte husrekker i en avstand fra riksvegen mindre enn 
byggegrenseavstanden. Søknader som gjelder bygging mellom slike hus i samme avstand fra 
riksvegen, eventuelt tilbygg som ikke kommer nærmere vegen, bør normalt tillates dersom ikke 
miljøhensyn tilsier noe annet. Det skal være helt spesielle forhold dersom veginteressene gir holdbar 
avslagsgrunn i slike saker. 
 

 
3 Saksbehandling 

 
3.1 Utredningsplikt 
Saksbehandler skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven 
§ 17. For at saken skal være tilstrekkelig opplyst vil det i noen tilfeller være nødvendig å foreta 
befaring. Vi har i dag flere digitale løsninger med kart og vegbilder som medfører at disse vil kunne 
være tilstrekkelig ved vurdering av saken. Behovet for befaring må vurderes konkret i den enkelte 
sak. Søkeren bør varsles om slik befaring og få anledning til å delta for å forklare på stedet hvordan 
vedkommende tenker seg byggingen mv. gjennomført. Alternative løsninger bør drøftes. 

 
 

3.2 Begrunnelse 
Begrunnelse skal gis samtidig som vedtaket treffes, jf. forvaltningsloven § 24. Vedtaket skal vise til 
aktuelle regler, jf. § 25. Det skal også opplyses om hvilke vurderinger som ligger til grunn for 
vedtaket. Begrunnelse for vedtaket er viktig for at søker skal forstå vedtaket, det regelverket som 
vedtaket bygger på og kunne ta stilling til hvilke forhold som kan være grunnlag for klage. 
Begrunnelse er også viktig for at vegmyndighet skal ivareta likebehandling og kunne begrunne ulik 
behandling av saker. Ved avslag bør eventuelle alternative godkjennbare løsninger nevnes. Dette 
følger av veiledningsplikten fastsatt i forvaltningsloven § 11. 
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3.3 Vilkår 
Retten til å knytte vilkår til en tillatelse følger av alminnelig forvaltningsrett. Det er imidlertid krav til 
saklighet, rimelighet og likebehandling. 

 
Vilkårene skal vurderes individuelt tilpasset den konkrete søknad. 

 
Det er spesielt viktig å merke seg at det ikke kan settes vilkår som har til hensikt å fremme andre 
formål enn det som er formålet med byggegrensene. Når f.eks. eier av en bensinstasjon ønsker å 
bygge en vaskehall innenfor byggegrensen, kan det ved en eventuell dispensasjon ikke settes som 
vilkår at eieren skal opparbeide eller vedlikeholde rasteplass for vegfarende. 

 
Det vil ikke være mulig å gi noen uttømmende oversikt over hvilke vilkår som kan være aktuelle. 
Likevel er det enkelte hovedprinsipper som bør følges: 

 
• Den som har fått dispensasjon, kan ikke på et senere tidspunkt gjøre gjeldende 

erstatningskrav overfor Statens vegvesen for påregnelige skader og ulemper som er påført 
bygningen/innretningen pga. beliggenheten i forhold til vegen. På den annen side kan ikke 
Statens vegvesen gjennom vilkår fraskrive seg erstatningsansvar for skade eller ulempe som 
er påført bygningen/innretningen pga. feil eller forsømmelse (uaktsomhet) fra Statens 
vegvesens side. 

 
• Det skal knyttes vilkår om bortfall av dispensasjonen hvis den ikke er tatt i bruk innen en viss 

tid. Hovedregelen bør være at tillatelsen faller bort om bygge- arbeidet ikke er satt i gang 
senest tre år etter at kommunen har gitt byggetillatelse etter plan- og bygningsloven og 
Statens vegvesen har gitt dispensasjon fra byggegrensen. 

 
• Spesielle vilkår knyttet til den konkrete søknad vil imidlertid fortsatt være aktuelle. Dette kan 

f.eks. være vilkår om midlertidighet og/eller vilkår om endret plassering eller utforming. 
Vilkår om midlertidighet vil bare være aktuelt for bygninger og andre innretninger som har 
lav verdi eller som kan flyttes uten store kostnader. Garasje er eksempel på byggverk der det 
kan være aktuelt å gi dispensasjon med vilkår om midlertidighet. 

 
Vilkår om midlertidighet skal tinglyses slik at det får virkning for nye eiere. Når det settes 
vilkår om midlertidighet, kan en bygning eller innretning av lav verdi tillates oppført eller 
plassert innenfor byggegrensen, mot at den fjernes av eier eller for eiers regning når 
vegmyndigheten krever det. Krav om fjerning vil være aktuelt dersom det i framtida blir 
nødvendig av hensynet til vegens arealbehov, hensynet til drift og vedlikehold av vegen eller 
av andre hensyn som byggegrensen skal ivareta. 

 
• Gjeldende retningslinjer om støy og luft må overholdes. 

 
 

3.4 Klage 
Klage på Statens vegvesens enkeltvedtak i byggegrensesak langs riksveg behandles av 
Vegdirektoratet. 

Dersom kun avkjørselsforholdene er avslagsgrunn må statsforvalteren betraktes som klageinstans, 
selv om søknaden gjelder dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene. I tilfeller hvor det er 
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grunnlag for å avslå søknaden etter både avkjørsel- og byggegrensebestemmelser, bør avslaget 
grunngis i samsvar med dette, selv om det kan medføre klagesaksbehandling etter to regelverk med 
forskjellige klageinstanser. 



Tryggere, enklere og grønnere reisehverdagvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: (+47) 22 07 30 00

firmapost@vegvesen.no
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