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Svar - søknad om avkjøring fra Hulbakvegen til eiendom 82/31
Viser til søknad datert 21.09.2021 om å flytte dagens avkjøring fra eiendom 82/31 fra Grøndalsvegen
til Hulbakvegen.
Etter en samlet vurdering av søknaden samt befaring på eiendommen den 28.09.21 gir med dette
Hemsedal kommune tillatelse til etablering av ny avkjøring som omsøkt.
Det er vurdert at ny avkjøring tilfredsstiller kravene til frisikt (35 meter ved fartsgrense 40 km/t) og
ellers kan etableres i samsvar med Teknisk drift sine «Retningslinjer for private avkjørsler fra
kommunale veier og gater», datert 01.01.2014.
Det forutsettes videre at eksisterende avkjøring til Grøndalsvegen blir fjernet. Før opparbeiding av ny
avkjøring må det i tillegg søkes om tillatelse etter plan- og bygningsloven. Forhold knyttet til kryssing
av bekk er ikke vurdert i denne saken og må tas inn som en del av behandlingen etter plan- og
bygningsloven. Det samme gjelder tillatelse til å anlegge vei over annenmanns grunn på 82/45.
Vedtak:
Med hjemmel i veiloven § 40, 2 ledd blir søknad om etablering av ny avkjørsel på Hulbakvegen
innvilget. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:
1. Tillatelsen er betinget av at det gis tillatelse til tiltaket etter plan- og bygningsloven. Videre
må arbeidet være påbegynt innen tre år fra avkjøringstillatelsen er gitt. I motsatt fall faller
tillatelsen bort, jf. § 40 i veglova.
2. Avkjøringen skal opparbeides i samsvar med «Teknisk drift sine retningslinjer for private
avkjøringar», datert 01.01.2014.
3. Dagens avkjøring til Grøndalsvegen skal stenges.
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Informasjon om klagerett
Part eller annen med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven (fvl.) §§ 2
første ledd bokstav e og 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunktet du mottok vedtaket, jf.
fvl. § 29. Du må opplyse om datoen for når du mottok vedtaket, hvilket vedtak du klager på,
endringer du ønsker, og begrunnelse for klagen. I tillegg må du skrive under på klagen.
Selv om du har mulighet til å klage, kan vedtaket normalt gjennomføres straks. Hvis du mener at
vedtaket må gis utsatt iverksetting inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, kan du be om
dette, jf. fvl. § 42. Avgjørelse om utsatt iverksetting kan du ikke klage på.
Du kan sende klagen din skriftlig til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller
postmottak@hemsedal.kommune.no.
Hvis kommunen ikke endrer vedtaket etter klage, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren i Oslo og
Viken for klagebehandling.
Du kan ikke reise søksmål om gyldigheten eller erstatning som følge av vedtaket, uten at du har
benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av den høyeste klageinstansen som står åpen, jf. fvl.
§ 27 b. Dersom det har gått 6 måneder fra du fremsatte klage første gang, og det ikke er din feil at
klageinstansen ikke har avgjort saken, kan du likevel reise søksmål, jf. fvl. § 27 b.
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