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Vedtak  
Med hjemmel i vegloven § 40 og §43 gir vi tillatelse til etablering av avkjørsel fra 

fylkesveg 6626 til gnr. 74 bnr. 4 i Skaun kommune. 

 

Vilkår for ti l latelsen  
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. Avkjørselen skal være plassert i tråd med situasjonsplan, datert 03.09.2020. I 

tillegg skal Krav til utforming av avkjørsel være fulgt. Dette ligger vedlagt. 

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

 

3. Det må være snuplass eller etableres en snuplass inne på egen eiendom, slik at det 
ikke blir nødvendig å rygge ut på offentlig veg.  

 
4. 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. 

 
5. Hvis avkjørselen 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.  

 
6. Så snart avkjørselen er ferdig bygd må vedlagte skjema Bekreftelse på 

opparbeidet/nybygd/endret avkjørsel skrives under og returneres. Opparbeidet 
avkjørsel skal være godkjent av Trøndelag fylkeskommune før øvrige 
byggearbeider settes i gang.  

 

https://lovdata.no/lov/1963-06-21-23/§40
https://lovdata.no/lov/1963-06-21-23/§43
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7. Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år etter at tillatelsen er gitt, ellers faller 

tillatelsen bort. 

 

Denne tillatelsen omfatter avkjørsel fra fylkesveg, og er gitt av Trøndelag 

fylkeskommune som vegeier og med hjemmel i veglova.  

 

Om tiltaket krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan må 

tiltakshaver sende søknad om dispensasjon til kommunen. Vi presiserer at tillatelsen til 

avkjørsel etter veglova ikke binder fylkeskommunen når vi skal gi vår uttalelse på 

bakgrunn av regionale interesser etter plan- og bygningsloven til kommunen. 

 

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 Trøndelag fylkeskommune trekke tilbake tillatelsen.  

 
Vi gjør oppmerksom på at arbeidene med avkjørselen kan kreve arbeidsvarsling og/eller 

gravetillatelse. For mer informasjon om dette: 

http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling 

http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/gravemelding/gravetillatelse 

 

Begrunnelse for vedtaket  
Trøndelag fylkeskommune skal i vurderingen legge vekt på framkommelighet og 

trafikksikkerhet på vegen det er søkt om avkjørsel fra.  

 

 

Rett ti l å klage  
Det kan klages på dette vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28.  Mer informasjon om 

hvordan det klages finnes i skjema «klage på forvaltningsvedtak». Fristen for å klage er 

tre uker fra vedtaket er mottatt. Klageinstans er Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag. 

Klage sendes til Trøndelag fylkeskommune,  Fylkets hus, pb. 2560, 7735 Steinkjer. 

Epost: postmottak@trondelagfylke.no, som vil videresende klagen til klageinstansen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Caroline Haugan      Ina Catharina Storrønning 

Seksjonsleder        Rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

Vedlegg: 

avkjørsel-krav 

Tilbakemelding fra søker utført tiltak 

 

 

 

http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling
http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/gravemelding/gravetillatelse
https://www.regjeringen.no/contentassets/45b55b2c88e94e79b55b1798053f7ad7/0073b_bokmal.pdf
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Kopimottakere:  

SKAUN KOMMUNE 

Bent Wiggen Halvorsen, Seksjon Vegforvaltning  


