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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 

Gjelder det kommunal vei, ta kontakt med kommunen. 

Steg 2 av 6 

Riksvei  Fylkesvei 

Veinummer Eksempel på veinummer er rv. 120 

Kommune Fylke 

Gnr. Bnr. Festenr. 

Arealformål for eiendommen i kommuneplanens arealdel. 

(Dette får du opplyst av kommunen eller du finner det på kommunens nettside.) 

Ligger riks- eller fylkesveien 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 veien. 
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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 

Utvidet bruk Annet 

Flytting Minste avstand fra nærmeste punkt på bygget 

til midten av veien:  meter 
Ny avkjørsel 

Annet 

Når veien du søker om avkjørsel fra eller dispensasjon fra byggegrenser fra, inngår i 

reguleringsplan eller at det er bestemmelser i kommuneplanens arealdel som søknaden skal 

behandles etter, må det legges ved nabovarsel. 

Informasjon om nabovarsel (Direktoratet for byggkvalitet) 

Steg 4 av 6 

Begrunnelse for søknaden og andre opplysninger som kan ha betydning. 

https://dibk.no/bygge-eller-endre/send-nabovarsel/
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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 

https://www.vegvesen.no/personvern
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