BYGGJEGRENSESAK

ORIENTERING TIL SØKJAR VED ØNSKJE OM Å FØRE OPP NYTT BYGG ELLER
TILBYGG LANGS OFFENTLEG VEG:
Langs offentlege vegar er det føresegner om byggjegrenser. Desse skal målast frå midtlina i vegen. I uregulert område er den 50
m frå fylkesveg og 50 m frå riks- og Europaveg. I regulerte områder kan andre byggjegrenser vere vedteke. Ein må søkje om
dispensasjon frå byggjegrensa for å kunne byggje innanfor denne. I ein søknad må søkjaren grunngi kvifor det må byggjast
innanfor byggjegrensa/ nærare vegen.
:: Søkjaren må fyrst å ta kontakt med heradet for å avklare om den aktuelle eigedomen ligg innanfor regulert område.
:: Er området regulert skal Vegvesenet gi uttale til heradet i saka. Heradet fatte så vedtak i høve til reguleringsplanen.
Søknaden må sendast fyrst til heradet før Vegvesenet får den til uttale. Legg ved søknaden ein fargekopi med utsnitt av
planen og tekstfelt. Heradet må og fortelje kva slag byggjegrense som gjeld ved den aktuelle eigedomen.
:: Ligg eigedomen utanfor regulert område skal søknaden sendast til Vegvesenet som fattar vedtak etter vegloven.
:: I samråd med heradet krysser søkjaren for aktuelt søknadsalternativ. Fyll ut/ kryss av alle andre aktuelle kvite
felt i søknaden.

Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger
SØKNAD ALT 1:
Eigedomen/ omsøkt
bygg ligg innanfor
regulert område

firmapost-vest@vegvesen.no
BER OM UTTALE FRÅ VEGVESENET TIL SØKNAD OM DISPENSASJON
FRÅ FØRESEGNER OM BYGGJEGRENSE I REGULERINGSPLAN FØR
HERADET FATTAR VEDTAK
Fargekopi, utsnitt av reguleringsplanen er vedlagd søknaden
Namn på reguleringsplanen

SØKNAD ALT 2:
Eigedomen/ aktuelt bygg ligg
utanfor regulert område

SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ FØRESEGNER OM
BYGGJEGRENSER I VEGLOVA

Bygget ein søkje om dispensasjon frå føresegner om byggegrenser for oppføring av
Nybygg
Oppgi areal og kva slag bygg søknaden gjeld
Tilbygg

Oppgi areal og kva slag tilbygg søknaden gjeld

Garasje
Veg ein søkje bygget plassert ved
Ev
Rv
Fv
Hoved- Km
parsell

Kilometrering er markert med stolpar for kvar 0,5 km på riksveg, på fylkesveg
ved kvar 1 km. Oppgi avstand i m frå næraste km-stolpe om ein finn denne.

Byggjeavstand
Bygget søknaden gjeld:
Målt horisontalt frå midtlina i vegen søkjer
ein om å føre opp bygget i avstanden
Eigedomen
Namn på eigedomen

G.nr

B.nr

..…m

Ved tilbygg:
Avstanden til eksisterande
bygg er målt til

..…m

Målast horisontalt med
målband, kortaste avstand

Den som har heimelen til eigedomen
Namn
Adresse

Navn på kommune
Målsett situasjonsplan/ kart i målestokk 1:1000
må følgje søknaden og den må vise situasjonen i dag (med offentleg veg, avkjørsle og eventuell eksisterande bygningar) og
det aktuelle nybygg i høve til offentleg veg. Dette bør ein markere med eigen farge i høve til eksisterande bygningar. Dersom
søknaden gjeld garasje/ carport må avkjørsle, atkomst og snuplass utenfor vegområdet visast på planen. Det er søkjeren som
må grunngi kvifor det må byggjast innanfor byggjegrensen/ nærmare vegen.
Grunngiving for søknaden:

Dato

Navn på
søkjar

Adresse

Telefon

