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Statens vegvesen

Jan Ove Rikheim
EVRY AS
P.O Box 494 Skøyen
0213 OSLO

Behandlende enhet

Region øst

Saksbehandler/innvalgsnr

aid 424058362

Vår referanse:

2012/1178 12-002

Deres referanse: Vr dato:

25.10.2012

Foreløpig uttalelse til søknad om dispensasjon vegloven 5 29 for
oppføring av garasje på eiendommen gnr 99 bnr 40, Askommune.

Vi viser til din epost datert 24.09.2012 med søknad om dispensasjon fra byggegrensen mot
fv. 56.01, Kongeveien for oppføring av garasje på eiendommen gnr 99 bnr 40.

Byggegrensen mot fv. 56.01, Kongeveien er 50 m,jf. vegloven 29. Garasjen søkes oppført
10,5 m fra senterlinje fylkesveg.

Kombinert gangvei/atkomstvei er nylig opparbeidet forbi eiendommen gnr 99 bnr 40. Det er
således ikke behov for sikre ytterligere areal til dette formål for framtiden. I dag er den
kjørbare gangvegen privat. I framtiden kan den bli en del av det offentlige gangvegnettet
langs fv. 56, Kongeveien. Det er derfor viktig for oss at det er avsatt tilstrekkelig areal til drift
og vedlikehold av gangvegen. (snøopplag etc.) Av hensyn til drift og vedlikehold må derfor
garasjen plasseres min. 2 m fra kant kjørbar gangveg. Avstanden fra garasjen til gangvegen er
ikke målsatt påkartet. Ut fra de tegningene som ble forelagt oss ved godkjenning av
avkjørsel/gangveg kan det se ut som garasjen må trekkes noe lenger fra fylkesvegen (ca. 11,5
m fra senterlinje fylkesveg).

Vi ber om at avstanden fra planlagt garasje til senterlinje fylkesveg kontrolleres, og at revidert
situasjonskart med m&lsatt avstand fra garasje til kant gangveg oversendes oss. Dersom
garasjen plasseres 2 m fra kant gangveg vil dispensasjon fra veglovens § 29 bli innvilget.

Vegavdeling Akershus, Planseksjonen
Med hilsen

Gd be\zMarit Ulveseth
Seksjonsleder {wu (Qw

Karin Andersen

Postadresse
Statens vegvesen
Region ast
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Telefon: 02030
Telefaks: 61 25 74 BO
firmapost-ost@vegvesen.no

Kontoradresse
Østensjøveien 34
0667 OSLO

Org.nr: 971032081

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Btsfjordveien 18
9815 VADS
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52
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gnr 99bnr 34, 40 og 41
Kongeveien
Dato: 12/06/09

Målestokk 1: 1000
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