
 OSTERØY KOMMUNE 

 

Innkalling 
av 

Klagenemnd (etter fvl.) 
 
Møtedato: 05.02.2020 
Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen 
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Saknr Tittel 
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 002/20  62/1/34. Søknad om avkjøring til kommunal veg. Klagesak. 
 
 

28. januar 2020 
 
 

Lars Fjeldstad  
ordførar 

   Bente Skjerping  
                                                                                                                                                           sekretær 

 



SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

001/20 
 

Klagenemnd (etter fvl.) PS 05.02.2020 
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Bente Skjerping  20/252 
 

Godkjenning av innkalling og sakliste  
 
Innkalling og sakliste vert godkjent. 
 
Saksopplysningar: 
Innkalling med saksliste er send ut. 
 
 
 



SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

 
 

Formannskapet PS  
002/20 

 

Klagenemnd (etter fvl.) PS 05.02.2020 
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Roald Hovden  19/522 
 

62/1/34. Søknad om avkjøring til kommunal veg. Klagesak.  
 

Vedlegg: 
62/1, fnr. 34 - Søknad om avkøyrsle frå kommunevåg 
Svar på søknad om avkøyrsle 62/1 fnr. 34 
62/1 fnr. 34 - Haus - Søknad om avkøyrsle frå kommuneveg - klage på svar 
1+SV+_183879.pdf 
Svar på KLAGE PÅ SVAR OM AVKØYRSLE FRA KOMMUNEVEG, 621 fnr. 34 - Haus 
Klage på svar om avkøyrsle frå kommuneveg 
Bilde avkøyring 
Vegnorm, utforming avkøyrsle 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
Klagen vert ikkje teke til følgje. Det vert ikkje gjeve løyve til utvida avkøyring som omsøkt.  
 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn 
Eigar av gnr 62/1/34 Dag Tore Aarbakke søkte 10.03.2019 om utvida bruk av avkøyring til kommunal 
veg som går til Åsheim Haus (Åsheimbrekkene). Eigedomen er ubebygd. Omsøkt veg er i dag  nytta 
som felles privat veg for 2 bustader. Eigedom og privat veg inkludert utkøyring ligg i uregulert 
område.  
I kommuneplan er området sett av til bustad med krav til regulering. 
 
 I 2001 var det gjeve byggjeløyve på eigedomen og i 2008 var det gjeve løyve til terrengarbeid på 
eigedomen. Då arbeid ikkje vart starta opp innan 3 år er desse løyva gått ut. 
 
Søknad om avkøyring vart handsama 15.04.19.  Søknaden vart avslått  grunna at frisikt, stigning og 
overvatn ikkje er i samsvar med gjeldande vegnorm. 
 
Søkjar klagar på vedtaket med grunn i at avkøyringa er den same som då det var gjeve byggjeløyve i 
2001,  samt at Osterøy kommune på 80 talet bygde om vegsystemet i området. 
Klagen vart handsama administrativt 03.06.19 med avslag. I avslaget viser ein til at saka er å betrakta 
som ein ny søknad og vert handsama etter dagens retningslinjer. Eksisterande avkøyringa er 
trafikkfarleg og ein kan ikkje tillate utvida bruk. 
 
Den 23.06.19 vart det sendt ny klage der det vart vist til reguleringsplan og at ein ønskte politisk 
handsaming av saka. 



 
Omsøkt avkøyring er bratt ca 18 ,8 % og kjem på skrå rett ut i kommunal veg. Det er dårleg sikt til 
begge sider. På vinterstid kan biler gli ut i kommunal veg. Vatn frå den private vegen renn ut i og over 
kommunal veg. 
 
Kommunen handsamar søknad om avkøyring etter vedteken kommunal vegnorm. Denne set krav til 
utforming og frisikt. 
 
https://www.osteroy.kommune.no/om-kommunen/vedtekter-forskrifter-og-normar/ 
 
 
 
Vurdering 
Nye søknader skal handsamast i samsvar med gjeldande regelverk på søknadstidspunktet.  
 
Vegen og avkøyring er på ingen måte i samsvar med kommunal vegnorm som vart vedteke i 
heradsstyre 19.03.2017. Viser til vedlagt bilde av eksisterande utkøyring og vedlagt teikning frå 
vegnorma.  
I tillegg er den private vegen vesentleg brattare enn kravet i norma som er 10 %, jfr pkt 3,6. 
 
Avkøyringa vert vurdert som trafikkfarleg.  
Spesielt på vinteren når det er glatt. Auka trafikk på vegen vil auka faren for farlege situasjonar. 
 
 
Folkehelse 
Det er ikkje tilrettelagt for mjuke trafikantar i området. Det kan oppstå trafikkfarlege situasjonar som 
medføre skade på personar, spesielt i vinterhalvåret ved snø/is på vegen. 
 
Miljø 
Ikkje vurdert 
Økonomi 
Ikkje vurdert 
Konklusjon 
Rådmann kan ikkje sjå at det i klagen har kome nye opplysningar som føre til at tidlegare vedtak skal 
endrast og rår til at det ikkje vert gjeve løyve til utvida avkjøyring. 
 
 
 
 

https://www.osteroy.kommune.no/om-kommunen/vedtekter-forskrifter-og-normar/
https://www.osteroy.kommune.no/om-kommunen/vedtekter-forskrifter-og-normar/


12-March-2019

OSTERØY KOMMUNE
SEKTOR FOR MILJØ OG TENIKK
DRIFT A V KOMMUNALE VEGAR
5282 LONEVAG

10.03.19

DAG TORE AARBAKKE
HAUS 46
5286 HAUS

SAK: SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Søker med dette om avkøyrsle frå kommuneveg til eigedom Gnr 62/bnr 1/fnr 34.

Har i 2001 (Sak ID 2001002989) og i 2008 (Sak ID 08/1179) fått godkjend løyve frå kommunen på

eigedomen 62/1/34, vegen og avkøyrsla var den gang slik den er i dag.Bustadeiningar antall i dag er 2,

søker om at antallet skal bli 3. Dette er tilleggsinformasjon til søknadsskjema om avkøyrsle frå

kommuneveg.

(.....- 

Dag Tore Aarbakke

•  ?fee



'r\_r
OSTERØY KOMMUNE
Sektor for miljø og teknikk
Drift av kommunale vegar
5282 LONEVÅG

Tlf: 56 19 21 00

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG
Arbeida på eigedomen kan ikkje setjast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar Dag Tore Aarbakke Telefonnr. 94191978

Ansvarleg søkjar/utførande  Dag Tore Aarbakke

Byggjeplassadresse

Vegstrekning

5286 Haus

Se vedlegg kart

Tiltaket ligg i område med reguleringsplan D Nei

[] Ja Namn pa planen  Haus sentrum, sone sor

Søknad om avkøyrsle:

D Ny avkøyrsle

[] Utvida bruk av eksisterande avkoyrsle

D Flytting av eksisterande avkøyrsle

D Stenging

Telefonnr. 94191978

Gnr./bnr. 62/1/34

Stad Haus

(Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift)

(Søknaden vert handsama hjå byggjesak)

D Anna føremål

D Industri/N æring

D Driftavkøyrsle

D Andre

[] Bustadeiningar antall

Vedlegg:

[] Det vert vist til vedlagt kart/skisse i malestokk 1:500, med pateikna malsett tiltak, som viser avkoyrsle.

»] « D Hytte antall D stk

Signatur:
Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve  (  vkøyring er avklart.

Dato: \ 'e5 rat«shavar
I

Søknad motteke  i  Teknisk drift,  dato

D Uttale

Marknader/vilkår:

D Søknad godkjent D Søknad avslått

D Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre, o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng og plantar må ikkje koma
høgare enn 0.5m over vegbana.
Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggrøft, skal det leggast ned min. 200mm drensror. Røret skal vere køyresterkt og

D leggjast slik att veggrøfta ikkje blir skada og att grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal
ikkje byggast nærare offentleg veg enn Im.

D Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå off. veg på 3cm.

D Vedlikehald av drensrør og frisiktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.

D Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant vere minst 4 m, på begge sider av avkøyrsla.

D Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden.

D Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.

D Det skal vere mogeleg å snu på eigen grunn.

D

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato: Sign.
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OSTERØY KOMMUNE
Sektor for miljø og teknikk
Drift av kommunale vegar
5282 LONEY ÅG

Tlf: 56 19 21 00

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG
Arbeida på eigedomen kan ikkje setjast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar Dag Tore Aarbakke Telefonnr. 94191978

Ansvarleg søkjar/utførande Dag Tore Aarbakke

Byggjeplassadresse

Vegstrekning

5286 Haus

Se vedlegg kart

Tiltaket ligg i område med reguleringsplan

Telefonnr. 94191978

Gnr./bnr. 62/1/34

] Nei

¢ Ja Namn på planen Haus sentrum, sone sør

Søknad om avkøyrsle:

D Ny avkøyrsle

lg] Utvida bruk av eksisterande avkøyrsle

D Flytting av eksisterande avkøyrsle

D Stenging

Stad Haus

(Søknaden vett handsama hjå Teknisk drift)

(Søknaden vert handsama hjå byggjesak)

D Anna føremål

[_] Industri/Nering

D Driftavkøyrsle

D Andre

[] Bustadeiningar antall

Vedlegg:

[gJDet vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk l: 500, med påteilma målsett tiltak, som viser avkøyrsle.

« D Hytte antall D stk

Signatur:
Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve t' vkoyring er avklart.

Dato: \[005. 17lmt«avear
,

Soknad motteke i Teknisk drift,  dato [ [2,03,209

D Uttale

Marknader/vilkår:

D Søknad godkjent [R] Søknad avslått

D Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre, o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng og plantar må ikkje koma
høgare enn 0.5m over vegbana.
Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggrøft, skal det !eggast ned min. 200mm drensrør. Røret skal vere køyresterkt og

D leggjast slik att veggrøfta ikkje blir skada og att grøftevatn får fritt avlop. Stoypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal
ikkje byggast nærare offentleg veg enn Im.

D Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå off. veg på 3cm.

D Vedlikehald av drensrør og frisiktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.

D Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant vere minst 4 m, på begge sider av avkøyrsla.

D Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden.

D Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.

D Det skal vere mogeleg å snu på eigen grunn.

D

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Date: [ /5.02y [ sie».

Ko &!{silk, shin,overt et al.er ht &fr kau i qllkentvenom.EAsr iqemite
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7 MÅ 1701,9 
OSTERØY KOMMUNE 
SEKTOR FOR MILJØ OG TENIKK. 
DRIFT AV KOMMUNALE VEGAR 
5282 LONEVÅG 

04.05. 19 

DAG TORE AARBAKKE 
HAUS 46 
5286 HAUS 

SAK: KLAGE PÅ SVAR OM AVKØYRSLE FRA KOMMUNEVEG 

Viser til svar frå Nathan Lamp 15.04.19. Klager med dette på svaret.(se vedlegg på svar frå Lamp) 
Som eg skriv i min søknad 10.03.19 har eg i 2001 (Sak ID 2001002989) og i 2008 (Sak ID 08/1179) 
fått godkjend kyve frå kommunen på eigedomen 62/1/34. Vegen og avkøyrsla var den gang slik den 
er i dag. Det blei ikkje bygga på tomten ved disse anledningane grunna eige val. 

Avkøyrsla frå vår private veg til kommuneveg sånn den er i dag er det Osterøy kommune som bygga 
om, då Åsheimveien blei utbygga på 80-tallet. Grensa frå privat veg til eigedom 62/1 fnr 34 som 
grensar til Åsheimveien viser at grensa frå privat veg til Åsheimveien er langt uti vegen, dette til 
opplysning(sjå kart) Ønsker med dette at saken blir vurdert på nytt. 

Mvh 

y4 / 
Dag Tore Aarbakke 



MOTTATT 

OSTERØY KOMMUNE .1 MAI 2019 
SEKTOR FOR MILJØ OG TENIKK 
DRIFT AV KOMMUNALE VEGAR 

5282 LONEVÅG 

10.03.19 

DAG TORE AARBAKKE 

HAUS 46 

5286 HAUS 

SAK: SØKNAD OM AVKØYRSLE FRA KOMMUNEVEG 

Søker med dette om avkøyrsle frå kommuneveg til eigedom Gnr 62/bnr 1/fnr 34. 
Har i 2001 (Sak ID 2001002989) og i 2008 (Sak ID 08/1179) fått godkjend løyve frå kommunen på 
eigedomen 62/1/34, vegen og avkøyrsla var den gang slik den er i dag.Bustadeiningar antall i dag er 2, 
søker om at antallet skal bli 3. Dette er tilleggsinformasjon til søknadsskjema om avkøyrsle frå 
kommuneveg. 

Mvh 

Dag Tore Aarbakke 



MOTTATT 

OSTERØY KOMMUNE MN 2019 Tlf. 56 19 2100 

Sektor for miljø og teknikk 

Drift av kommunale vegar 

5282 LONEVÅG 

RØKNAD OM AVKØYRSLE FRA KOMMUNEVEG 
Arbeida på eigedomen kan ikkje setjast I gang for løyve frå kommunen er gjeve. 

Tiltakshavar IDag Tore Aarbakke i  Telefonnr. 94191978 

Ansvarleg søkjar/utforande [Dag  Tore Aarbakke Telefonnr. 1
94191978 

Byggjeplassadresse 5286 Haus 62/1134 Gnr./bnr. ___________________________I 

Vegstrekning edlegg kart Stad iHaus 

Tiltaket ligg i område med reguleringsplan EJ Nei (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift) 

Ja Namn på planen I
Haus sentrum, sone sør J (Søknaden vert handsama hjå byggjesak) 

Søknad om avkøyrsle: 

 

[] Ny avkøyrsle fl Anna føremål 

nX Utvida bruk av eksisterande avkøyrsle fl Industri/Næring 

fl Flytting av eksisterande avkøyrsle fl Driftavkøyrsle 

fl Stenging fl Andre 

Bustadeiningar antall 
f1 Ny stk fl Hytte antall 1:3 stk 

Vedlegg: 

 

Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrsle. 

Signatur: 

 

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før lÂLavkøyring er avklart. 

Dato: j/'2i.9$. /'11 Ti1takshavar:l2 _ 

Søknad motteke i Teknisk drift, dato 2 

fl Uttale fl Søknad godkjent (} Søknad avslått 

Marknader/vilkår: 

fl
Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre, o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng og plantar må ikkje koma 

høgare enn 0.5m over vegbana. 

Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggrøft, skal det leggast ned min. 200mm drensrør. Røret skal vere køyresterkt og 

fl leggjast slik att veggrøfta ikkje blir skada og att grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal 

ikkje byggast nærare offentleg veg enn lm. 

fl Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå off. veg på 3cm. 

fl Vedlikehald av drensrør og frisiktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar. 

fl Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant vere minst 4 m, på begge sider av avkøyrsla. 

fl Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden. 

fl Avkøyrsla skal verte plassert sorn vist i detaljskisse på baksida av dette arket. 

fl Det skal vere mogeleg å snu på eigen grunn. 

fl 

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato: Sign. [ :7:Z2""' 

A;ZLJ ! J )veft fl ef 4.iD 'oi7l °e. 

ker. Viss d ser ,Lri m/he,'er het; a me la e4 

4Å, 444 





 

OSTERØY KOMMUNE 
Veg 

  

 
 
Post 

 
Kontakt 

 
 

 

post@osteroy.kommune.no 
Geitaryggen 8 
5282 Lonevåg 

www.osteroy.kommune.no 
Telefon  56 19 21 00 
Telefaks 56 19 21 01 

Konto  
Org.nr. 864.338.712 

 

 
 
Dag Tore Aarbakke 
Haus 46 
5286 HAUS 
 

 

Referanser: Saksbehandlar: Dato: 

Dykkar:  Nathan Lamp 03.06.2019 
Vår: 19/522 - 19/11203 nathan.lamp@osteroy.kommune.no  

 
 
 
 

Svar på KLAGE PÅ SVAR OM AVKØYRSLE FRA KOMMUNEVEG, 
62/1 fnr. 34 - Haus 

Hei Dag. 
Uavhengig av korleis ting var før i tida, behandlar eg alle søknader om avkjørsler etter dagens krav og i 
samsvar med kommunens vedtatte vegnormen. Eg har òg «Forskrift om alminnelige regler om bygging og 
vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg» som eg nyttar. 
Vurderinga mi er ikkje berre med tanke på funksjonen til vegen, drift og vedlikehald, men trafikktryggleik. 
Avkjørselen du søker utvida bruk for er trafikkfarlig med eksisterande trafikk og det vil vera farleg og fagleg 
uansvarleg for meg å godkjenna utvida bruk. Eg kan ikkje sjå ein grunn til å godkjenna søknaden. 
 

Klage 

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast 

på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er 

nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen 

skal det gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal 

grunngjevast.  

Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på 

vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b. 
 
 
Med helsing 
 

 

Nathan Lamp   
Ingeniør  
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 
 
 
 



 
 

 
Side 2 

19/522 - 4 

 
 

 

 

 

 
 



M OTTATTW 

?7 JUN 2018 

OSTERØY KOMMEUNE 

V/RÅDMANN 

5182 LONEVÅG 

23.06.2019 

DAG TORE AARBAKKE 

HAUS 46 

5286 HAUS 

SAK: KLAGE PÅ SVAR OM AVKØYRSLE FRA KOMMUNEVEG, 62/1 FNR.34 HAUS 

Klager på svar 19/522 - 19/11203 (se vedlegg) Viser til søknad 10.03.19. Svar fra Nathan 

Lamp den 15.04.2019. I svaret der har saksbehandeler gjort en rettelse at det ikke er 

reguleringsplan. Jeg har fikk opplyst fra kommunen før jeg søkte at det reguleringsplan for 

eiendomen som heter Haus sentrum,sone sør.Viser også til svar fra meg 04.05.19. ønsker 

med dette at saken blir vurdert vidare til politisk behandling i kommunen. 

Mvh 

Dag Tor-Aarbakke 

5 .vdlegg 



OSTERØY KOMMUNE 

SEKTOR FOR MILJØ OG TENIKK 

DRIFT AV KOMMUNALE VEGAR 

5282 LONEVÅG 

MOTTATT 

MA! 11110 

10.03.19 

DAG TORE AARBAKKE 

HAUS 46 

5286 HAUS 

SAK: SØKNAD OM AVKØYRSLE FRA KOMMUNEVEG 

Søker med dette om avkøyrsle frå kommuneveg til eigedom Gnr 62/bnr 1/fnr 34. 
Har i 2001 (Sak ID 2001002989) og i 2008 (Sak ID 08/1179) fått godkjend løyve frå kommunen på 
eigedomen 62/1/34, vegen og avkøyrsla var den gang slik den er i dag.Bustadeiningar antall i dag er 2, 
søker om at antallet skal bli 3. Dette er tilleggsinformasjon til søknadsskjema om avkøyrsle frå 
kommuneveg. 

Mvh 

Dag Tore Aarbakke 



MOTTATT 

OSTERØY KOMMUNE Tlf.- 56 19 21 00 
Sektor for miljø og teknikk 
Drift av kommunale vegar 
5282 LONEVÅG 

SØKNAD OM AVKØYRSLE FIL& KOMMUNEVEG 
Arbeida på eigedomen kan ikkje setjast I gang for løyve frå kommunen er gjeve. 

 

Tiltakshavar IDag  Tore Aarbakke Telefonnr. 194191978 

Ansvarleg søkjar/utførande IDag Tore Aarbakke ] Telefonnr. 194191978 
- 

Byggjeplassadresse 15286 Haus ] cinr.ibnr. 2I1/34 

Vegstrekning JSe vedlegg kart Stad Haus 

Tiltaket ligg i område med reguleringsplan 0 Nei (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift) 

[E] Ja Namn på planen Haus sentrum, sone sør (Søknaden vert handsama hjå byggjesak) 

Søknad om avkøyrsle: 

  

0 Ny avkøyrsle []Anna førernål 

 

(J Utvida bruk av eksisterande avkøyrsle fl Industri/Næring 

 

fl Flytting av eksisterande avkøyrsle 0 Driftavkøyrsle 

 

fl Stenging fl Andre 

 

E l  I stk 

- 

 

r stk f] Bustadeiningar antall 0 Hytte antall 

 

Vedlegg: 

  

J Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrsle. 

Signatur: 

  

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld for I eji.L.ivkøyring er avklart. 

 

Dato: j?t23. /'11 Tiltakshavar:  Li? 

  

Søknad motteke i Teknisk drift, dato - 

o Uttale 0 Søknad godkjent 0 Søknad avslått 

Marknader/vilkår: 

D 
Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre, o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng og plantar må ikkje koma 

høgare enn 0.5m over vegbana. 

Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggrøft, skal det leggast ned min. 200rnm drensrør. Røret skal vere køyresterkt og 

fl leggjast slik att veggrøfta ikkje blir skada og att grøftevatn fr fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snoryddeutstyr skal 

ikkje byggast nærare offentleg veg enn Im. 

El Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere cit fall frå off, veg på 3em. 

o Vedlikehald av drensrør og frisiktfelt skal til eik-var tid haldast vedlike av tiltalcshavar. 

o Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant vere minst 4 m, på begge sider av avkøyrsla. 

fl Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden. 

o Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket, 

fl Det skal vere mogeleg å snu på eigen grunn. 

0 

nsvarleg for drift av kommunale vegar Dato: =Sign. L_ 
- - -- I-

 

/*vr k ô it &i 





MOTTATT 

" M"Ai 7fl1i 
OSTERØY KOMMUNE 
SEKTOR FOR MILJØ OG TENIKK 
DRIFT AV KOMMUNALE VEGAR 
5282 LONEVÅG 

04.05.19 

DAG TORE AARBAKKE 
HAUS 46 
5286 HAUS 

SAK: KLAGE PÅ SVAR OM AVKØYRSLE FRA KOMMUNEVEG 

Viser til svar frå Nathan Lamp 15.04.19. Klager med dette på svaret.(se vedlegg på svar frå Lamp) 
Som eg skriv i min søknad 10.03.19 har eg i 2001 (Sak ID 2001002989) og i 2008 (Sak ID 08/1179) 
fatt godkjend løyve frå kommunen på eigedomen 62/1/34. Vegen og avkøyrsla var den gang slik den 
er i dag. Det blei ikkje bygga på tomten ved disse anledningane grunna eige val. 

Avkøyrsla frå vår private veg til kommuneveg sånn den er i dag er det Osterøy kommune som bygga 
om, då Åsheimveien blei utbygga på 80-tallet. Grensa frå privat veg til eigedom 62/1 flir 34 som 
grensar til Asheimveien viser at grensa frå privat veg til Åsheimveien er langt uti vegen, dette til 
opplysning(sjå kart) Ønsker med dette at saken blir vurdert på nytt. 

Mvh 

Dag Tore Aarbakke 



kL OSTERØY KOMMUNE 
- 

Veg 

Dag Tore Aarbakke 
Haus46 
5286 HAUS 

Referanser: Saksbehandlar: Dato: 
Dykkar: Nathan Lamp 03.06.2019 
Vår: 19/522 - 19/11203 nathan.lamp@osteroy.kommune.no 

Svar på KLAGE PÅ SVAR OM AVKØYRSLE FRA KOMMUNEVEG, 
62/1 fnr. 34 - Haus 

Hei Dag. 
Uavhengig av korleis ting var før i tida, behandlar eg alle søknader om avkjørsler etter dagens krav og i 
samsvar med kommunens vedtatte vegnormen. Eg har bg «Forskrift om alminnelige regler om bygging og 
vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg» som eg nyttar. 
Vurderinga mi er ikkje berre med tanke på funksjonen til vegen, drift og vedlikehald, men trafikktryggleik. 
Avkjørselen du søker utvida bruk for er trafikkfarlig med eksisterande trafikk og det vil vera farleg og fagleg 
uansvarleg for meg å godkjenna utvida bruk. Eg kan ikkje sjå ein grunn til å godkjenna søknaden. 

Klage 

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast 
på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er 
nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen 
skal det gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal 
grunngjevast. 

Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på 
vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b. 

Med helsing 

Nathan Lamp 
Ingeniør 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 

Post Kontakt 
post@osteroy.kommune.no www.osteroy.kommune.no Konto 
Geitaryggen 8 Telefon 56 19 2100 Org.nr. 864.338.712 
5282 Lonevåg Telefaks 56 19 2101 





Frisiktsoner til avkøyrsle med mindre enn 10 bueiningar
Jamfør punkt 3.8

Avkøyrsle

LS LS

3
----------------- ----- -

Avkøyrsle med nedsenka fortau

LS LS

6m a

Frisiktsoner
Fart LS

30 km/t 30 m

40 km/t 48 m

50 km/t 65 m

60 km/t 85 m
Frisiktsone

Avkøyrsle

Vedlegg:

6
MAI:

Ikkje i målestokk

Vegnorm Hordaland 2015



Detaljteikningar for avkøyrsle
Jamfør punkt 4.8

Detaljteikning for avkøyrsle

\ Stikkrenne a20 cm
\

R=4m
Asfalterast 3 m inn
i avkøyrsla

12 m

Lengdeprofil for avkøyrsle

1 m 3 m

horisontal
.· 48maks sti in·

fall 3 cm

Avkøyrsle over fortau

Avkøyrsle G'ennom ande høgde

Fortau

5 5
Køyreveg 10 m

Frisiktsone
Detaljteikning for avkøyrsleMål:

Vedlegg:

7

Ikkje i målestokk

Vegnorm Hordaland 2015


	0001 - Innkalling - Klagenemnd (etter fvl.) - 05.02.2020
	0002 - 001_20 Godkjenning av innkalling og sakliste
	0003 - 002_20 62_1_34. Søknad om avkjøring til kommunal veg. Klagesak_
	0004 Vedlegg - 1, fnr
	0005 Vedlegg - 1 fnr
	0006 Vedlegg - 1 fnr
	0007 Vedlegg - 1+SV+_183879
	0008 Vedlegg - Svar på KLAGE PÅ SVAR OM AVKØYRSLE FRA KOMMUNEVEG, 621 fnr
	0009 Vedlegg - Klage på svar om avkøyrsle frå kommuneveg
	0010 Vedlegg - Bilde avkøyring
	0011 Vedlegg - Vegnorm, utforming avkøyrsle

