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Fylkesveg 301 - gbnr. 5001/ 146 - Larviksveien 17 i Larvik kommune -
ulovlig etablert gjerde

Vest fold og Telemark fylkeskommune har blit t oppmerksom på at det er oppført gjerde og

plantet hekk på eiendommen Larviksveien 1 7, gbnr. 5001 / 1 46.

Langs fylkesveg 301 Larviksveien er det fastsatt byggegrense på 50 meter, regnet fra

senter veg. I vegloven §30 og §34 er det bestemmelser om at opplag eller annen større

innretning krever t illatelse etter veglovens bestemmelser. Gjerde som er plassert på

eiendommen gbnr. 5001 / 1 46 omfattes av disse bestemmelsene. Vi har ikke klart å f inne

dokumentasjon hos oss på at det er søkt om etablering av gjerde på eiendommen.

Larviksveien er en vikt ig vegforbindelse med stor t raf ikkbelastning. Det er store

boligkonsentrasjoner i området og med nærhet t il Stavern sentrum er det stor gang- og

sykkeltraf ikk. Frisikten i avkjørslene er av stor betydning for traf ikksikkerheten for myke

traf ikanter og kjørende på vegen. Manglende sikt er medvirkende årsak til mange ulykker med

personskader.

Fra kjørebanekant og t il et punkt 4 meter inn i avkjørselen, skal det sikres frisikt på minimum

55 meter i hver retning langs fylkesvegen, se vedlegg. Innen f risiktområdet skal eventuelle

sikthindringer (gjerde/ hekk) ikke være høyere enn eksisterende gjerde langs fortauet.

Av hensyn til trafikksikkerheten på fortauet og fylkesvegen ber vi om at frisikten i avkjørselen

umiddelbart blir utbedret i henhold t il krav i vegnormalen, og at eventuelt ønske om

gjerde blir søkt om. Ved søknad må plassering og f risikt i avkjørselen f ramgå av si tuasjonskart.

Dette brevet er å anse som et forhåndsvarsel i henhold t il forvaltningsloven §1 6. Eventuelle

bemerkninger t il det te må f remkomme innen 2 - to uker fra de mottar det te brevet.

Morten Christensen
Larviksveien 17
3290 STAVERN Team arealforvaltning
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Med hilsen
Gro Rønningen Soheyla Aminvand Eimani
Teamleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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