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Digitale tjenester for søknad om tiltak langs offentlig veg for kommuner, 

fylkeskommuner og Statens vegvesen 

Statens vegvesen har i samarbeid med KS utviklet digitale tjenester for søknad om avkjørsel 

og søknad om dispensasjon fra byggegrense langs offentlige veger. Arbeidet inngår i 

regjeringens satsing på publikumsrettede digitale tjenester i offentlig sektor. I dette arbeidet 

forventes det at statlige organer utvikler tjenester som også kommer andre forvaltnings-

organer til gode, jf Stortingsmeldingen Digital agenda — IKT for en enklere hverdag og økt 

produktivitet,  

For temaene avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense vil tjenestene fra 2020 fungere for 

alle de tre forvaltningsnivåene. Kommunene Stjørdal, Bergen og Os i Hordaland har vært 

viktige piloter og samarbeidspartnere i arbeidet med å utvikle disse løsningene. En del 

kommuner har allerede linket opp til løsningene på sine hjemmesider.  

 
Informasjon til søkere og søknadsskjema  

Generell informasjon om temaene avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense og de 

tilhørende søknadsskjemaene ligger på Statens vegvesens hjemmesider; 

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien. Aktuelle søkere vil kunne komme 

hit enten ved å: 

- gå direkte til denne nettsida 

- søke på nettet (google, norge.no m.v.) 

- bli ledet dit via kommunenes nettsider 

 
Fordeling til riktig vedtaksmyndighet 

I disse tjenestene blir opplysninger fra søkeren om eiendom, veg mv. kombinert med 

aktuelle opplysninger som er digitalt tilgjengelige hos Kartverket, Nasjonal vegdatabank m.v. 

og sammenstilt i et saksgrunnlag som fordeles digitalt til aktuell vedtaksmyndighet via 

SvarUt/FIKS, ev Altinn. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien
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NB: Enkelte av de opplysningene som avgjør hvor søknaden fordeles kan være feil. Det kan 

f.eks. skyldes manglende oppdatering av digitalt planregister hos Kartverket, at søkeren 

oppgir feil hjemmel for aktuell byggegrense m.v. Slike feil kan resultere i at søknaden havner 

hos feil vedtaksmyndighet. Av slike grunner kan det innvendes at det er i tidligste laget å 

«digitalisere» søknadsprosessene for disse temaene. Men i forhold til dagens praksis vil både 

søkere og vedtaksmyndigheter ha fordel av å ta i bruk disse nye løsningene. Det forventes 

også at omfanget av feilfordelinger vil avta både pga bedre datakvalitet og av at 

opplysninger fra søkerne etter hvert vil bli erstattet med digitale opplysninger.  

 
Regionreform 

Løsningene tar høyde for de endringene som er vedtatt i Stortingsmeldingen 

Regionreformen, slik at fra 1.1.2020 vil søknader for tiltak ved fylkesveg - der 

fylkeskommunen vil være vedtaksmyndighet - bli fordelt til fylkeskommunene. 

Søknader knyttet til riksveg – og der Statens vegvesen er vedtaksmyndighet - blir som i dag 

fordelt til Vegvesenet.  

For søknader knyttet til fylkesveg og riksveg der kommunen er vedtaksmyndighet, vil 

kommunen gjennom denne digitale løsningen nå motta disse søknadene direkte. 

Kommunene vil også aktivt kunne bruke disse løsningene for tilsvarende søknader både til 

sitt eget vegnett og øvrige offentlige veger ved å lenke til disse løsningen fra kommunens 

nettsider. Vi anbefaler kommunene å gjøre dette.  

 
Mer informasjon for kommunene 

Mer utførlige opplysninger for kommunene om disse tjenestene finner en i egen Veiledning 

som er vedlagt dette brevet.  

Denne veiledningen vil jevnlig bli oppdatert i takt med innspill og erfaringer. Oppdatert 

veiledning vil i løpet av august-september bli lagt ut på sidene Hvem behandler søknaden på 

vegvesen.no både under avkjørselssøknader og byggegrensesøknader. Vi anbefaler derfor at 

saksbehandlere som jevnlig vil bruke denne veiledningen benytter denne web-versjonen for 

dermed å være ajour med nyeste versjon.  

 

Varsel om slik oppdatering vil også fremgå av KS sin SvarUt-blogg 

(https://svarut.wordpress.com/blog/)* og på KS digitalisering sin Facebook-side.  

 Saksbehandlere hos aktuelle vedtaksmyndigheter kan henvende seg til svarut@ks.no for å få 

passordet til denne bloggen. 

 

  

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regionreform/regionreform/id2477186/
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/soknad-om-avkjorsel/hvem-behandler-soknaden
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/soknad-om-dispensasjon-fra-byggegrenser/hvem-behandler-soknaden
https://svarut.wordpress.com/blog/
mailto:svarut@ks.no
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Kommentarer og faglige innspill til disse søknadsløsningene kan sendes til 

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt-oss.  

 

  

Med hilsen 

 

Gyda Grendstad 

Avdelingsdirektør Omenås Ola 

  

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 BERGEN 

Fylkeskommunene,  

Kartverket, Postboks 600 Sentrum, 3507 HØNEFOSS 

KS - Kommunesektorens organisasjon, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO 

Os kommune i Hordaland, Pb. 84, 5202 OS 

Stjørdal kommune, Postboks 133, 7501 STJØRDAL 

 

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt-oss
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