AVKJØRSLESAK

ORIENTERING TIL SØKJAR SOM ØNSKJER Å BYGGJE NY/ Å ENDRE GAMAL/ Å UTVIDE
BRUK AV/ Å FLYTTE AVKJØRSLE:
Vi ber søkjaren fyrst ta kontakt med heradet for å avklare om den aktuelle eigedomen ligg innafor regulert område.
:: Er området regulert skal Vegvesenet gi uttale til heradet i saka. Heradet fattar så deretter vedtak i høve til
reguleringsplanen. Søkjar må avklare med heradet om søknaden fyrst skal sendast til heradet før Vegvesenet får den til
uttale. Legg ved søknaden ein fargekopi med utsnitt av planen med tekstfelt. Heradet må og opplyse kva for byggjegrense
som gjeld ved den aktuelle eigedomen.
:: Ligg eigedomen utanfor regulert område skal søknaden sendast til Vegvesenet som fattar vedtak etter veglova.
:: I samråd med heradet kryss av for aktuelt søknadsalternativ. Fyll ut/ kryss av alle andre aktuelle kvite felt.

Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

firmapost-vest@vegvesen.no

SØKNAD ALT 1:
Avkjørsla ligg innanfor regulert
område

BER OM UTTALE FRÅ VEGVESENET TIL SØKNAD OM
AVKJØRSLESLØYVE FØR KOMMUNEN FATTAR VEDTAK
Fargekopi, utsnitt av reguleringsplanen er lagt ved søknaden
Namn på reguleringsplan

SØKNAD ALT 2:
Avkjørsla ligg utanfor regulert
område

SØKNAD OM AVKJØRSLELØYVE

Veg som avkjørsla skal knyttast til
Ev
Rv
Fv
Hovedparsell

Km

Type tiltak i avkjørsle som ein søkje om
Anlegge ny avkjørsle
Utvida bruk av eksisterande avkjørsle
Flytting av avkjørsle

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

Sett
kryss

Kva søke ein om veg til: Søknaden fører til
slik ny/ endra atkomst/ bruk av avkjørsla
Bustadhus, talet på bueiningar
Kårhus
Hytte, talet på hytter

Om avkjørsla eksisterer: Kva slag bruk er
det i dag? Talet på brukarar i dag ?
Talet på bustadhus som bruker den
Talet på gardsbruk som bruker den
Talet på hytter

…………………….

…………………….

Gjeld eigedomen
Navn på eigedomen

G.nr

B.nr

Den som har heimel til eigedomen
Navn på heimelhaver

Adresse heimelhaver

Navn på kommune
Alternativt, eigedomen ein nå søkje delt frå
Namn på eigedommen G.nr
B.nr

Den som har heimel til eigedomen
Namn

Adresse

Kart/ situasjonsplan i målestokk 1:1000
må følgje søknaden og må vise ny eller eksisterande avkjørsle. Det må vise situasjonen i dag og planlagde nybygg som får
tilkomst frå avkjørsla. Dersom søknaden gjeld tilkomst til bustadhus/ garasje/ carport må avkjørsle, tilkomst og snuplass
utanfor vegområdet visast på kartet/ planen. Vær merksam på at byggjegrensa. I uregulert område er den 15 m frå gang- og
sykkelveg og fylkesveg og 50 m fra riks- og Europaveg. Byggjegrensa skal målast frå midtlina av vegen. Vurderer ein det som
naudsynt å byggje innanfor byggegrensa, må det sendast eige søknad om dispensasjon frå denne.
Andre kommentarer
Dato

Namn
på
søkjar

Adresse

Telefon

