SØKNAD OM AVKJØRSEL

BOKMÅL

- bygging av ny – endret/ utvidet bruk av gammel – flytting av avkjørsel
NB !SJEKKPUNKTER I FORHOLD TIL OM KOMMUNALE PLANER FYLLES UT I SAMRÅD MED KOMMUNEN :
SØKNAD TIL:

Via postverket:

Som e-mail:

Statens vegvesen
Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

firmapost-ost@vegvesen.no

GJELDENDE KOMMUNALE PLANER: Må avklares i samråd med kommunen
FYLL UT SVAR I HVITE FELTER !
Kommuneplanen viser slik arealbruk
Omsøkt arealbruk
Kommuneplan
Omsøkt bygging er lov etter kommuneplan
Omsøkt bygging er ikke lov etter kommuneplan
Søkes det om dispensasjon, må denne være gitt før
Vegvesenet behandler søknad om avkjørsel.

Dispensasjon fra
kommuneplan er gitt.

Reguleringsplan

Er området regulert gir Vegvesenet uttalelse til kommunen,
som fatter vedtak i forhold til reguleringsplanen.
Fargekopiutsnitt av planen legges ved.
Navn på reguleringsplan

Er området regulert ?

Området er
uregulert

Ligger omsøkt eiendom ligger utenfor regulert område?
Søknaden sendes til Vegvesenet som fatter vedtak etter vegloven.

VEGTEKNISK DEL:
Veg som avkjørselen knyttes til
Ev
Rv
Fv
hovedparsell

Km

Stolper markert med er for hver 0,5 km på riksveg, på fylkesveg ved hver 1 km.
Avstand i m fra nærmeste km-stolpe oppgis om en finner denne.

Type tiltak i avkjørsel som det søkes om
Anlegge ny avkjørsel
Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel
Flytting av avkjørsel
Hva søker en om atkomst til: Søknaden
fører til slik ny/ endret bruk av avkjørselen.
Bolig, antall
Kårbolig
Hytte, antall hytter
…………………….
Eiendommen/ tomta er fradelt
Navn på eiendommen

G.nr

Avkjørselen eksisterer: Hvilken bruk er
det i dag? Antall brukere i dag ?
Antall boliger
Antall gårdsbruk
Antall hytter
…………………….
B.nr

Hjemmelshaver til eiendommen
Navn på hjemmelshaver
Adresse hjemmelshaver

Tomta søkes fradelt eiendommen
Navn på kommune
Kart/ situasjonsplan i målestokk 1:1000 følger søknaden viser avkjørsel og bebyggelse i dagens situasjon og planlagt.
Søkes atkomst til bolig/ garasje/ carport må snuplass utenfor vegområdet vises. NB! Byggegrense i uregulert område: 15 m fra
gang- og sykkelveg og fylkesveg og 50 m fra riks- og Europaveg. Den måles fra midtlinja av vegen. Må en å bygge innenfor
byggegrensen, så sendes egen søknad om dispensasjon.
Andre kommentarer
Dato

Navn på
søker

Adresse

Telefon

