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Hei jeg har gjort meg en del tanker angående Adkomstvegen (V2) som går gjennom
eiendommen min Skolevegen 19 og lurer på en del detaljer her mer enn det som står i
dokumentene.
Dere skriver litt om at dette skal bli en vei med bil trafikk, det bare ha funksjon som adkomst
vei til eiendommer i flertall det vil si som jeg oppfatter at i grunnen så vil alle naboene ha
rett å kjøre ut på skolevegen eller kan velge å kjøre ut på Berger Langmoens Veg ?
I dette tilfelle vil dere mener at jeg vil da få de samme rettigheter for å ut kjøring og inn
kjøring for min eiendom at jeg kan kjøre ut på skolevegen og Berger Langmoens Veg?
Det neste er at dette kan være del av gjennomgående veinett for gående og syklende.
Jeg tenker at dette vil skape en del trafikk av de gående, syklende som vil dermed skape
igjen støy og noe av det kan bli farlig for små barn som leker fritt uten å ha et gjerde mot
veien. Dermed vil jeg kreve at det skal være god avstand fra min privat eiendommen hvor jeg
kan sette opp et gjerde og der jeg klarer å sette opp et stillas for å kunne male huset og hva
ennå jeg måtte gjøre på denne side av huset og ikke minst for å skjerme oss og vårt privat liv
om dette skulle bli et plan som blir utført i nærmeste fremtid.
Det neste spørsmålet er om dette kan være aktuelt om at det blir en gjennomkjørings veg
for alle biltrafikkanter som bor i nærheten eller som jobber på skolen ?
Spørsmål om erstatning hvordan behandler dette kommunen ?
Da dette en del av private eiendommen som er tiltenkt en garasje og jeg vil dermed tape på
verdien av eiendommen.
Flere problemer som kan oppstå er at naboene mine plutselig finner ut at de kan parkere
eller stå i veien for meg sånn jeg ikke komme meg ut av min eiendom.
I tilfelle der dette blir gjennomført så er det spørsmålet om det blir satt opp skilter med
forbud gjennomkjøring for alle unntatt eiendommer som kjører ut og inn og parkering
forbudt i veien ingen hindring for alle gående og biltrafikkanter som kommer til å bruke
veien som kan være offentlig, felles, eller ha annen eierform.
Viser til:
Supplerende adkomstveger V2.
For biltrafikk skal de bare ha funksjon som adkomst til eiendommer. Der de inngår i eller kan
være del av, gjennomgående ferdselsårer for gående og syklende, så skal de være åpne for
allmennheten.

4.2.2 Adkomstveger (V2) I områder vist som V2 kan det tillates etablert veger som adkomst
til tilstøtende eiendommer og/eller adkomstveg kombinert med allmennhetens
ferdsel/snarveger for gående og syklende. Det er ikke tillatt med terrengendringer eller
andre tiltak, annen bruk som kan være til hinder for ferdsel. Adkomstveger som leder videre
til offentlig tilgjengelig område som skole/grønnstruktur, skal være åpne for allmennheten.
Vegene kan være offentlig, felles, eller ha annen eierform.
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