
Østre Ti ten
k rnrnune

Delegert vedtak
Ole Magnus Stensrud
kommunedirektør
Rådmannens stab

Deres referanse: Vår referanse (bes oppgitt ved
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, Saksgang - styrer, råd og utvalg:

Aksellastrestriksjoner i teleløsningen-våren 2022

Adminis.tr«ls iPn~n harfattet .. følgend.e,,~dtc.1k. i. sa:k~ri ·:
Østre Toten kommune innfører telerestriksjoner med tillatt akseltrykk på kommunale veger
som vist i vegliste for Oppland i en gitt ceriode. våren 2022.

Annonseres i Oppland Arbeiderblad og Totens blad og gjøres gjeldende fra mandag 4.april
20:22 til tirsdag 17.mai 2022 eller inntil ny annonsering. Vedtaket med liste over kommunale
veger med aksellastrestriksjoner legges ut på kommunens hjemmeside.

Vedtaket gjelder ikke for utrykningskjøretøyer, renovasjonsbiler for innhenting av
husholdningsavfall, rutegående busser og maskiner som benyttes til vegvedlikehold
Når kommunen i selve vedtaket kan gjøre et generelt unntak for enkelte kjøretøyer i /
medhold av dette prinsippet må kommunen også kunne gi seg selv myndighet til å gjøre
unntak fra sitt eget vedtak i enkelttilfeller) altså gi ,en dispensasjon fra sin egen bestemmelse.
Dette da :i tilfelle for andre type kjøretøyer enn de det allerede er gjort unntak for i det
opprinnelige vedtaket.
Forutsetningen er i tilfelle at denne dispensasjonsmuligheten er nedfelt i det opprinnelige
vedtaket. Det er forvaltnlngslovens f 40 som krever at dispensasjonsadgangen har slik
hjemmel.
Dette vil si at andre kjøretøygrupper som ikke har fått dispensasjon kan søke kommunen om
dette.

Begrunnelse for vedtaket:



Kommunen ønsker å begrense skadevirkninger fra trafikkbelastningen fra tunge kjøretøyer i
perioden for teleløsning i den hensikt å bevare vegenes standard og unngå skader på
vegene.

Hjemmel for vedtaket: Vedtaket fattes med hjemmel i Vegtrafikkloven §7 og
torvaltnlngstovens 40.

Vedlegg:
Liste over kommunale veger i Østre Toten kommune med aksellastrestriksjoner i
teleløsningen,

Med hilsen
Bygg- og eiendomsavdelingen

Karl Arne Witzøe
overingeniør
(sign.]

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Bjørn Eng
Espen Granberg Johnsen

Øystein Hatterud

eiendomssjef
kommunalsjef

arbeidsleder/formann

Bygg- og eiendom
Kommunedirektørens
stab
Bygg~ og
elendornsavdellngen
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