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Søknad om avkjørsel fra riks- eller fylkesveg -  Veglova § 40. 
 
 
Opplysninger om søker:  
Søker:  Telefon: 

Adresse:  På dagtid:  

Postadresse:   Privat:  

E-post:  Mobiltlf:  
 
  
Opplysninger om eiendom:      Planstatus: 
Fylke:   Området omfattes av reguleringsplan 

Kommune:   og er avsatt til …………………………………...

Gårdsnr.   Området inngår i kommuneplanens arealdel 

Bruksnr.  og er avsatt til …………………………………...
 

 
Søknaden gjelder: 

  Ny avkjørsel Europaveg nr.  Nærmeste avkjørsel 
mot høyre: 

m

  Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel Riksveg nr.  Nærmeste avkjørsel 
mot venstre: 

m

  Flytting av avkjørsel Fylkesveg nr.  Fartsgrense: km/t
 
Bruksområde:  (kryss av) 
 
Hva skal avkjørselen brukes til 
 

   Bolig, antall nye boliger:  3 
 Hytte, antall nye hytter:    3165 
 Naust, antall nye naust:     316566
 Gardsbruk  3167 
 Skog /skogbruk  3169 
 Annet:………………………………

 3171 
1  317 

 
Avstand til nærmeste km-stolpe: …………... meter 
Minimumskrav til siktstrekning: 

30 km/t:   25 meter         60 km/t:  70 meter 
40 km/t:   40 meter         70 km/t:  90 meter 
50 km/t:   55 meter         80 km/t: 115 meter 
                                        90 km/t: 175 meter 

 
Krav til sikt og fremgangsmåte ved siktmåling 
fremgår også av vedlegg til denne søknad. 
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Avkjørselen brukes i dag til: (kryss av ved søknad om utvidet bruk av avkjørsel)  
 

 
 Bolig / leiligheter, antall ……. 
 Gardsbruk i drift, antall ……. 
 Hytter,  antall …… 

       
 

 
 Nedlagt gardsbruk  
1 Annet……………………99 

 

 
 
Øvrige opplysninger: 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Valgfrie vedlegg: (gjerne digitalt) 
 

  Bilde av avkjørsel      

  Bilde 4 meter fra vegkant i begge     

     retninger 

   Skriftlig samtykke 
  fra eier av eksisterende avkjørselen 

 
Obligatoriske vedlegg med påtegnet 
avkjørsel: 

 Oversiktskart i målestokk 1:5000

  Kartutsnitt i målestokk    1: 1000   
(skisse med nordpil)  

 
 
 
Søkerens underskrift: 
Sted:   Dato:  Underskrift:  
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