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No na Fagelklo Salv anes <m.fagelk lo@abhb . no >

Arktteklk
ontcoret
R8KKML.L.ANDO
RA#Kt
At

Toftøysundvegen - Tysvær kommune
Ragnhild Aspoy <ragnh ild.aspoy@rogfk.no>
Til: Mona Fågelklo Salvanes <m.fagelklo@abhb. no>

4. august 2020 kI. 11:56

Hei Mona ,

Da har jeg fått sett litt på saken.

Etter det j eg ser ble Tronesvåg-Teftøysund veien bygget i 1956. Veibredde var da 3,5 meter
og det er den fortsatt.
Veiloven på den tiden sier 2,5m på hver side av veien eller topp bunn skråning. Grensen i
kartet går nå langs asfaltkant.

Så vår påstand er derfor at veiarealet er 3,5 meter vei +2,5m hver side.

Frem til 1985 hadde kommunene selv ansvar for grunnerverv. Det innebærer at vi ikke har
noen avtale i vårt register på eiendom 144/ 12.
Dette skal forhåpentligvis kommunen ha i sitt arkiv. Ta gjerne kontakt med kommunen for å
se hva de har av avtaler på overnevnte veistrekning.

Grunneier har kanskje rett i at dette er en del av tunet men vi vil påstå i henhold til Norsk
veilov at vi eier 2 ,5 meter utenfor vei og snuplassen dermed tilhører veiarealet. Som du ser
av kartet måler j eg at det er ca 2 ,2m fra veilinj en.

Håper dette hjelper deg litt.
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Med vennlig hilsen
Ragnhild Aspøy
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Hvis du ikke er rett mott aker til denne e-posten, vennligst kontakt avsender, og slett e-posten.
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