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Uttalelse i forbindelse med høring og innvilgelse av dispensasjon for utvidet

bruk av avkjørsel til hyttefelt i Lebesby kommune

Vi viser til søknad om dispensasjon av 01 .08.1 8.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjona l transportplan (NTP), Statlige

planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transp ortplanlegging, vegnormalene og

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaret att i pl anleggingen. Vi uttaler

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, for valter av fylkesveg på vegne av

fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Avkjørselen til hyttefeltet blir tilknyttet Fv. 888 som har en Å DT på 240. Fartsgrense på

stedet er 60 km og det er god sikt begge retninger fra avkjørselen. Når det gjelder

internvegsystem og parkeringsplass bør dette planlegges etter vegnormalene (N1 00).

Vedtak

Med hjemmel i vegloven § 40 og §43 innvilges tillatelse til utvidet bruk av eksisterende

avkjørsel fra Fylkesveg 888 til eiendom med gnr. 23/4 og 23/1 i Lebesby kommune.

Vilkår for tillatelsen

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 Samfe rdselsdepartementet 26.2.1982.

1 . Avkjørselen skal være plassert i tråd med situasjonsplan , datert 02.08.201 8 . I tillegg

skal Krav til utforming av avkjørsel være fulgt.

https://lovdata.no/lov/1963-06-21-23/§40
https://lovdata.no/lov/1963-06-21-23/§43
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2. Tillatelsen gjelder følgende tiltak og planlagt bruk/formål: utvidet bruk av eksis terende

avkjørsel .

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. T illatelsen gjelder bar e 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.

Eier eller bruker av avkjørselen har selv ansvaret for at Krav til utforming av avkjørsel til

enhver tid er oppf ylt, herunder krav til frisikt (jf. vegloven § 43 ). Hvis kravene ikke er oppfylt,

kan Statens vegvesen trekke tilbake tillatelsen.

Vi gjør oppmerksom på at a rbeidene med avkjørsel en 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

Statens vegvesen skal i vurdering en legge vekt på framkommelighet og trafikksikkerhet på

vegen det er søkt om avkjørsel fra.

Rett til 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 Finnmark fylkeskommune. En eventuell klage sendes til

Statens vegvesen Region nord, pb. 1 403, 8002 Bodø eller på epost:

firmapostnord@ vegvesen.no, som vil videresende klagen til klageinstansen.

Med hilsen

Sara Per Johnny

Rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

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