
Søknaden 
gjelder: 

Kryss av hva søknaden gjelder: 

Det søkes om avkjørsel fra 
offentlig kommunal veg: 

Det søkes om dispensasjon fra byggegrense 
langs offentlig kommunal veg for: 

Bygging av ny avkjørsel 
Endret bruk av eksisterende avkjørsel 
Etablering av ny bolig 
Bruksendring 
Ny boenhet i eksisterende bolig 
Etablering av ny næring 

Nybygg 
Tilbygg 
Garasje 

Minste avstand fra senterlinje: 

Annet, beskriv: 

Søker: 

Søkers navn, adresse, telefon og e-postadresse: 
Navn: 

Adresse: 

Telefon: E-post:

Veg og 
eiendom: 

Vegens navn, Gnr. , bnr. , fnr. , Eiers/festers navn: 
Vegens navn: 

Gnr: Bnr: Fnr: 

Eier/ fester: 

Antall 
boenheter: 

Søker må oppgi antall boenheter som skal bruke avkjørselen: 
Oppgi hvor mange boenheter som skal benytte avkjørselen. 
Det gjelder både eksisterende boenheter som benytter avkjørselen i dag og nye boenheter. 
Antall eksisterende boenheter som benytter avkjørselen pr. i dag: 

Antall nye boenheter som skal benytte avkjørselen: 

Vedlegg og 
eventuelle 
opplysninger: 

Vedlegg som skal følge søknaden: 

• Detaljkart i målestokk 1:1000, 1:500 eller 1:250 der tiltaket er tegnet inn.
• Om nødvendig skal det foreligge en erklæring der grunneier gir rett tilbruk av eiendommen
• Kopi av tillatelse til tiltak, dersom saken er behandlet av bygningsmyndighet.

Eventuelle andre relevante opplysninger: 

Lov- og regelverk om disse emnene finner du i kap. VI i Vegloven. Se http://www.lovdata.no/. 
Informasjon, skjemaer og kartverk finner du på vår nettside http://www.tynset.kommune.no 

Underskrift: 

   Sted / dato: Underskrift: 

/ 

Postadresse: Tynset kommune, Torvgata 1, 2500 Tynset

Epost: postmottak@tynset.kommune.no 

Søknad om avkjørsel fra offentlig kommunal veg / 
dispensasjon fra byggegrense langs offentlig kommunal veg 

Alle henvendelser som gjelder fylkesveg rettes til fylkeskommunen. 
Riksveg eller europaveg rettes til Statens vegvesen tlf. 06640 

Skriv ut skjemaet 

http://www.lovdata.no/
https://www.narvik.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=118&amp;AId=3276
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