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Innvilget søknad om flytting av avkjørsel ved FV 1782 HP01 M 573
på eiendom gnr. 10 bnr. 21 i Ringsaker kommune
Vi viser til oversendelse datert 10.06.2020 om flytting av avkjørsel på eiendom gnr. 10 bnr.
21 i Ringsaker kommune.
Vedtak
Med hjemmel i vegloven § 40 og §43 gir vi tillatelse til flytting av avkjørsel fra fylkesveg 1782
til eiendom gnr. 10 bnr. 21 i Ringsaker kommune.
Vilkår for tillatelsen
Tillatelsen gis i henhold til forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av
avkjørsler fra offentlig veg gitt av Vegdirektoratet 16.7.1964 og forskrift om retningslinjer for
behandling av avkjørselssaker for riksveg gitt av Samferdselsdepartementet 26.2.1982.
1.

Tillatelsen gjelder følgende tiltak og planlagt bruk/formål: bolig.

2.

Frisiktsone på minst 4 x 80 m må sikres til enhver tid. Dette betyr at når du står 4 meter
inn i avkjørselen skal du kunne se 80 meter i hver retning langs fylkesvegen.

3.

Tillatelsen gjelder bare tilknytningspunktet til fylkesvegen. Søker må selv avklare
eiendomsforhold og innhente nødvendige rettigheter som gjelder bruk og opparbeiding
av avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg. Slike rettigheter bør tinglyses.

4.

Vi ber om at eksisterende avkjørsel fysisk stenges for all trafikk fra søkers eiendom
når ny avkjørsel tas i bruk. Selve avkjørselen kan ikke stenges fordi den fortsatt vil
være adkomst for naboeiendom.

5.

Hvis ny avkjørsel går over en veggrøft, må det legges et rør i tilstrekkelig lengde. Røret
må legges slik at grøften ikke blir skadet, og slik at grøftevannet får fritt avløp. Se Krav
til utforming av avkjørsel. Dagens tekniske krav til avkjørsel tilsier at avkjørselspunktet
utformes i tråd med vedlagte tegning: «Avkjørsel som bare unntaksvis trafikkeres av
lastebiler, Tegning nr 2».

6.

Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år etter at tillatelsen er gitt, ellers faller
tillatelsen bort.
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Arbeidet må ikke settes i gang før andre nødvendige tillatelser er gitt.
Eier eller bruker av avkjørselen har selv ansvaret for at Krav til utforming av avkjørsel til
enhver tid er oppfylt, herunder krav til frisikt (jf. vegloven § 43). Hvis kravene ikke er oppfylt,
kan Innlandetfylke trekke tilbake tillatelsen.
Begrunnelse for vedtaket
Byggegrensene skal ivareta trafikksikkerheten, vedlikehold og drift av vegnettet, arealbehov
ved en eventuell utvidelse av vegen, og miljøet på eiendommene langs vegen.
I vedtatt vegnettsplan for fylkesveger i INF – som fastsetter funksjonsklaser,
byggegrense og holdninger til avkjørsler langs vegene – er den del av Fv. 1782 klassifisert
som «lokal adkomstveg» med «lite streng holdning» til avkjørsler. Byggegrense langs
fylkesvegen er 15 meter, målt fra midt av vegen. Fartsgrensen på stedet er 60 km/t.
Trafikktellinger viser at gjennomsnittlig antall biler pr døgn på denne strekningen er ca 625.
Vurdering av tiltaket
Til grunn for våre vurderinger ligger:
 Vegloven
 Retningslinjer for vegkontorenes behandling av byggegrensesaker (NA-rundskriv nr 98/20)
 Funksjonsklasser – Vegnettsplan for Hedmark. Byggegrenser og rammeplan for avkjørsler
langs fylkesveger.
Eiendommen i kommuneplanens arealdel vist som LNF- spredt.
Det er søkt om flytting av eksisterende avkjørsel. Eksisterende avkjørselspunkt ligger i HP 01
M 573. Det er ønske om å flytte avkjørselen til naboeiendommens avkjørsel gnr. 11 bnr. 16
som ligger i HP 01 M 490. Nytt avkjørselspunkt blir felles adkomst til eiendommene.
For veger i denne funksjonsklassen gjelder at tillatelse til avkjørsel normalt kan gis under
forutsetning av at tekniske krav til avkjørselsutformingen kan oppfylles. Hvor forholdene
ligger til rette for det, kan adkomst henvises til nærliggende eksisterende avkjørsel.
Med dette krever vi at sikten langs fylkesvegen opprettholdes med en frisiktsone på minst
4x80, det vil si at når du står 4 meter inn i avkjørselen skal du kunne se 80 meter i hver
retning langs fylkesvegen, og med forutsetning av at tekniske krav til avkjørselsutforming
oppfylles.
Vi gjør oppmerksom på at arbeidene med avkjørselen kan kreve arbeidsvarsling Entreprenør
må kontakte Statens vegvesen på: arbeidsvarslinginnlandet@vegvesen.no.
Rett til å klage
Det kan klages på dette vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra
vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes: Innlandet fylkeskommune Postboks 4404
Bedriftsenteret, 2305 Hamar eller post@innlandetfylke.no.
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Med vennlig hilsen
Helge Stikbakke
enhetsleder
Sangar Saleh

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Vegloven § 40 og §43
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