Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser
Steg 1 av 6
Som søker kan du søke for deg selv eller andre. Hvis du søker for andre må du bekrefte at
rette vedkommende har gitt samtykke.
Jeg søker for meg selv

Jeg søker for andre
Navn på den du søker for
Har den du søker for gitt samtykke?
Ja

Nei

Steg 2 av 6
Riksveg

Fylkesveg

Vegnummer

Eksempel på vegnummer er rv. 120

Kommune
Gnr.

Fylke
Bnr.

Festenr.

Arealformål i kommuneplan. Dette får du opplyst av kommunen.

Ligger eiendommen i regulert område?

Ja

Nei

Detaljkart må legges ved søknaden.
Med detaljkart menes: Kart i målestokk 1:1000/1:500 hvor planlagt tiltak er tegnet inn med
målsatt avstand til midten av vegen.

Steg 3 av 6
Du kan søke om avkjørsel, dispensasjon fra byggegrenser eller begge.
Jeg søker om avkjørsel

Jeg søker om dispensasjon fra byggegrenser

Fradeling

Nybygg

Ny bolig/boenhet

Tilbygg/påbygg

Bruksendring

Garasje
1

Utvidet bruk
Flytting
Ny avkjørsel

Annet
Minste avstand fra nærmeste punkt på bygget
til midten av vegen:

meter

Annet

Steg 4 av 6
Begrunnelse for søknaden og andre opplysninger som kan ha betydning.

Steg 5 av 6
Navn

Adresse

Telefon

E-post

Steg 6 av 6
Jeg samtykker i at opplysningene som er gitt ovenfor er riktige.
Opplysningene du har gitt i søknaden benyttes utelukkende til behandling av søknaden din.
Statens vegvesen behandler de gitte opplysningene i tråd med personopplysningsloven. Les
mer på vegvesen.no/personvern
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Hjelp til utfylling av skjema
Hjemmelshaver
En hjemmelshaver for fast eiendom er den som er oppført som eier av en eiendom i
grunnboken. Hjemmelshaveren er altså den eiendommen er tinglyst på.

Grunnbok
Hvis du lurer på hvem som er eier, eller hvilke rettigheter og heftelser som er tinglyst på en
eiendom, kan du bestille en utskrift fra grunnboken eller en kopi av et tinglyst dokument.
Du kan også prøve nettjenesten www.seeiendom.no som gir deg en ubekreftet
grunnboksutskrift.

Gårds- og bruksnummer (gnr. og bnr.)
Gårds- og bruksnummer er en eiendoms identitet, og kan sammenliknes med et
personnummer. Alle eiendommer i Norge har en slik unik tallkode.

Finn ditt gårds- og bruksnummer
Hvis du ikke kjenner gårds- og bruksnummeret til en eiendom, kan du finne det ved å søke i
nettjenesten www.seeiendom.no. Skriv inn veiadressen eller et stedsnavn i søkefeltet, eller
naviger deg frem til eiendommen i kartet.

Festenummer (fnr.)
Et festenummer er en del av en eiendomsenhet i det norske eiendomsregisteret.
En vanlig måte å skrive en eiendoms betegnelse på er f.eks. 17/235/2, der 17 er
gårdsnummeret, 235 er bruksnummeret og 2 er festenummeret. En annen skrivemåte er gnr.
17, bnr. 235, fnr. 2.

Kommuneplan og reguleringsplan
Kommuneplan eller en reguleringsplan, innenfor kommunal planlegging, er en plan som
fastsetter vilkårene for arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. Den
består av et kart med tilhørende bestemmelser. Hvilke formål som et areal kan reguleres til,
og hvilke bestemmelser som kan knyttes til planen, er fastlagt i Plan- og bygningsloven (lov
av 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling).
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Søknaden sendes Statens vegvesen i din region

Østfold, Akershus, Oslo,

Buskerud, Vestfold, Telemark

Rogaland, Hordaland, Sogn og

Hedmark, Oppland

Aust-Agder, Vest-Agder

Fjordane

Postadresse:

Postadresse:

Postadresse:

Statens vegvesen

Statens vegvesen

Statens vegvesen

Region øst

Region sør

Region vest

Postboks 1010

Postboks 723 Stoa

Askedalen 4

2605 LILLEHAMMER

4808 ARENDAL

6863 LEIKANGER

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

firmapost-ost@vegvesen.no

firmapost-sor@vegvesen.no

firmapost-vest@vegvesen.no

Møre og Romsdal, Sør-

Nordland, Troms, Finnmark

Trøndelag, Nord-Trøndelag
Postadresse:
Postadresse:

Statens vegvesen

Statens vegvesen

Region Nord

Region midt

Postboks 1403

Postboks 2525

8002 BODØ

6404 MOLDE
E-postadresse:
E-postadresse:

firmapost-nord@vegvesen.no

firmapost-midt@vegvesen.no
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