
Type tiltak 

Anlegge ny avkjørsel 

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel  

Flytting av avkjørsel

Hva søker en om atkomst til:                                                       

Bolig Kårbolig  

Fritidsbolig Driftavkjørsel

Tomta er fradelt /er søkt fradelt (stryk det som ikke passer)          

Navn på eiendommen 

G.nr B.nr 

Navn på kommune                  

Området er uregulert

Ligger eiendommen utenfor regulert område?  Søknaden sendes til Statens vegvesen som fatter vedtak etter vegloven

Søknad om - Bygging av ny avkjørsel 
 - Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel
 - Flytting av avkjørsel

Søknaden sendes: Statens vegvesen, Region øst,  Postboks 1010,  2605 Lillehammer  
 eller  E-post:  firmapost-ost@vegvesen.no

Gjeldende kommuneplaner: 
Dispensasjon/avvik fra planen skal behandles av kommunen etter at saken har vært til uttalelse hos Statens vegvesen  

Kommuneplan

Kommuneplanen viser slik arealbruk Omsøkte arealbruk

Omsøkte bygging er tillatt etter kommuneplanen Omsøkte bygging er ikke tillatt etter kommune planen

Søkes det om dispensasjon fra kommuneplanen,
må denne være gitt før Statens vegvesen behandler søknad om avkjørsel.

Dispensasjon fra kommuneplanen er gitt

Veg som avkjørselen knyttes til:  

Riksveg nr.: Fylkesveg nr.: Hovedparsell: Km

Stolper med kilometerangivelse finnes for hver 0,5 km langs riks- og fylkesveger. Langs mindre fylkesveger for hver 1,0 km

Eksisterende avkjørsel benyttes av:    Antall

Bolig  

Gårdsbruk 

Fritidsbolig

Hjemmelsinnehaver til eiendommen:

Navn og adresse:

 Dato:                               Navn på søker:                                      Adr.:                                                          Tlf.

Andre kommentarer:

Kart/situasjonsplan i målestokk 1:1000 følger søknaden og viser avkjørsel og bebyggelse i dagens situasjon og planlagt
Søkes atkomst til bolig/ garasje/ carport må snuplass utenfor vegområdet vises. 


	Omsøkte arealbruk: 
	undefined: 
	Omsøkte bygging er tillatt etter kommuneplanen: 
	Omsøkte bygging er ikke tillatt etter kommuneplanen: 
	må denne være gitt før Statens vegvesen behandler søknad om avkjørsel: 
	Ligger eiendommen utenfor regulert område: 
	Riksveg nr: 
	Fylkesveg nr: 
	Hovedparsell: 
	Km: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Hva søker en om atkomst til: 
	Kårbolig: 
	Antall: 
	undefined_5: 
	Driftavkjørsel: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	Navn på eiendommen: 
	Bnr: 
	undefined_8: 
	Navn på kommune: 
	Navn og adresse: 
	Andre kommentarer: 
	Dato Navn på søker Adr Tlf: 


