Landbruksvei - bygging
Generelt
Beskrivelse
Du må ha godkjenning av kommunen ved nybygging eller ombygging av
landbruksvei.
Det skal legges vekt på at veien fremmer rasjonell landbruksdrift og ivaretar gode
helhetsløsninger uavhengig av eiendomsgrenser. Konsekvensene veien vil ha for
natur, kulturminner og friluftsliv vil bli vurdert. Skal du opparbeide oppstillingsplass
eller en enkel driftsvei som bare medfører ubetydelige inngrep i terrenget, trenger du
ikke godkjenning.
Målgruppe
Landbruksforetak
Kriterier/vilkår
• Skal du bygge en landbruksvei med en lengde på over 5 kilometer, må du ha en
godkjent konsekvensutredning før vedtak fattes
• Avkjørsel fra offentlig vei og velteplass som anlegges inn til offentlig vei, skal på
forhånd være godkjent av veimyndighetene
I forbindelse med vedtaket kan kommunen blant annet sette vilkår for:
• linjeføring, teknisk utforming og miljømessig tilpasning av veien
• skogsdriften (for veier til skogbruksformål) hvis dette er påkrevd for å ivareta
dokumenterte miljøverdier
Kommunen kan også sette vilkår som begrenser motorisert ferdsel på veien, for
eksempel at veien må stenges med bom.

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk
Når hovedformålet med veien er landbruk, dvs. at mer enn 50 % av veiens
nytteverdi tillegges landbruksrelatert virksomhet, skal søknaden behandles etter
forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål. Når veiens
hovedformål ikke tillegges landbruksrelatert virksomhet, behandles søknaden etter

plan- og bygningsloven.
Se også plan- og bygningsloven § 29-7 Krav til produkter til byggverk.
Lover
Forvaltningsloven
Plan- og bygningsloven
Forskrifter
Forskrift om konsekvensutredninger
Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du sender en skriftlig søknad til kommunen. På forhånd må du underrette de som
blir berørt av veianlegget, for eksempel naboer og rettighetshavere. Opplys i
søknaden om at dette er gjort. Beskriv hvilke driftsmessige og økonomiske fordeler
du vil oppnå med tiltaket. Eventuelle alternative veitraseer bør også komme fram.
Søknadskjema
Skjema SLF-902
Søknad om bygging av landbruksveg (SLF-902)
Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)
Søknad om bygging av landbruksveg (SLF-902)
Vedlegg
Kartdel som viser
• planlagt vei og dekningsområde i forhold til eksisterende veier
• planlagte massetak i forbindelse med veilbyggingen
• beliggenheten for alle kjente miljøverdier i området
• eksisterende bebyggelse
Saksbehandlingstid
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.
Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med
vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med

vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til
kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.
Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre
uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener
vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til
kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til
Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon
Kontaktpersoner

Navn
Juliussen, Øyvind

E-post
oyvind.juliussen@nordodal.kommune.no

Telefon

Ansvarlig avdeling
Navn

Eiendom og samfunn

Leder

Ellisiv Hovig

Telefon

62978100

Telefaks

62978101

E-post

postmottak@nord-odal.kommune.no

Postadresse

2120 Sagstua

Besøksadresse Herredsvegen 2
Åpningstid

08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)
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