
 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Fylkeshuset. Julsundvegen 9, 3. etg. Statens vegvesen 

    6412 MOLDE Regnskap 

      Postboks 702 

  Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Likelydende brev - se vedlagt liste 

Postboks 152 Bruhagen 

6538 AVERØY 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Espen Rødal / 41418851 21/232360-4    11.11.2021 

     

      

Tillatelse til arbeidsvarsling - generell - Fv. -Viltsøk- Møre og Romsdal - 

APV202113969-T1 

 

Vi viser til søknad av: 11. november 2021. 

 

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter 

skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: AVERØY KOMMUNE 

 

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden 1. januar 2022 - 31. desember 2023 og i henhold til 

angitt tidsperiode under spesielle vilkår. 

 

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket. 

 

Spesielle vilkår for risikoreduserende tiltak 

 

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden. 

 

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens skisse 1 kan benyttes i følgende 

tidsperiode: 

• Varsling/infoskilt - Gjelder i arbeidstiden 

 

 

Mandag 

 

 

Tirsdag 

 

 

Onsdag 

 

 

Torsdag 

 

 

Fredag 

 

 

Lørdag 

 

 

Søndag 

 
00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 
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De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens skisse 2 kan benyttes i følgende 

tidsperiode: 

• Varsling/infoskilt - Gjelder i arbeidstiden 

 

 

Mandag 

 

 

Tirsdag 

 

 

Onsdag 

 

 

Torsdag 

 

 

Fredag 

 

 

Lørdag 

 

 

Søndag 

 
00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 

 

 

 

Spesielle vilkår for arbeidsområdet: 

• Blinklampe brukes ved behov. 

 

Informasjon til VTS 

• Utfylt aktiveringsskjema og arbeidsvarslingstillatelse skal sendes til 

 vts-midt@vegvesen.no og til skiltmyndighet, på adresse: apvmor@vegvesen.no 

senest to dager før oppstart av arbeidet. 

 

Loggbok 

• Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og 

ved veg. Loggbok returneres til apvmor@vegvesen.no. Loggbok og aktiveringsskjema 

må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet. 

• Loggbok og aktiveringsskjema ligger her: https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-

gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-

arbeidsvarsling/ 

 

Dokumentasjon 

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet. 

 

Generelle vilkår 

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på 

og ved veg. 

 

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for 

arbeidet. 

 

Hjemmelsgrunnlag 

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes 

bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter. 

 

https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/
https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/
https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/
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Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og 

vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av 

 

• Varsling/infoskilt 

 

  

 

Transportforvaltning midt 2 

Med hilsen 

 

 

 

Espen Rødal 

Førstekonsulent 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Søknad om arbeidsvarsling
Søk etter påkjørselsted, avliving og opplasting av vilt.

Søknadsinformasjon

Begrunnelse for endring av søknad

Søknaden oppdateres etter tilbakemelding fra saksbehandler

Prosjekttittel

Søk etter påkjørselsted, avliving og opplasting av vilt.

Plantype

Generell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn Etternavn Telefonnummer E-postadresse

DAG BJERKESTRAND 93063937 dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no

Område

Veger

Fylkesveg

Fylker Kommuner

Møre og Romsdal Averøy

Risikoforhold

Kartlegging av  risikoforhold skal  gjøres  for  å  avdekke faremomenter  i  trafikken forbi  arbeidsområdet.  Denne kartleggingen skal
supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Annet - Ettersøk av påkjørt vilt

Er planen viktig for å ivareta beredskap?

Søk etter påkjørselssted, avliving og opplasting av dødt vilt
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Ja

Vil arbeidet bli utført i enten kontinuerlig bevegelse eller bevegelse med korte stopp?

Nei

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Skolebarn

Fotgjengere

Syklister

Kollektivtransport

Bilister

Tungtransport

Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

Varsling - Varsling/infoskilt

Varsling for å ivareta sikkerheten for ettersøksjeger og hund i vegbanen for å søke etter og utrede påkjørselsted før videre
søk ut i terrenget. Varsling for å ivareta sikkerheten for ettersøksjeger og bil i vegbanen ved avliving av vilt og opplasting av
dødt vilt. Det vises til vedlagte risikovurderinger og arbeidsbeskrivelser.

Gjelder i arbeidstiden

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra Til Arbeidets varighet Arbeidsdager Arbeidstider

01.01 .2022 31.12 .2023 6 timer Alle dager Hele døgnet

kl. 00:00—23:59
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Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift Kontaktperson Telefonnummer E-postadresse

AVERØY KOMMUNE
(962378064)

Dag Bjerkestrand 93063937 dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør Ansvarlig for
arbeidsvarsling

E-postadresse til varslingsansvarlig

AVERØY KOMMUNE
(962378064)

AVERØY KOMMUNE
(962378064)

dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no

Ansvarshavende

Navn Mobiltelefonnummer E-postadresse Kompetansebevis (gyldig til)

Dag
Bjerkestrand

93063937 dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no kurs_Dag Bjerkestrand_Kursbevis
Arbeidsvarslingskurs 2 Dag
Bjerkestrand.pdf (11.02 .2026)

Stedsansvarlig

Navn Mobiltelefonnummer E-postadresse Kompetansebevis (gyldig til)

Dag Bjerkestrand
orgnr. 979 202 237

93063937 go-dag@online.no kurs_Dag Bjerkestrand orgnr. 979 202
237_Kursbevis Arbeidsvarslingskurs 2
Dag Bjerkestrand.pdf (11.02 .2026)

Smørholm ettersøk v/
Morten Smørholm
orgnr. 999 530 141

90117334 morten@smoerholm.no kurs_Smørholm ettersøk v/Morten
Smørholm orgnr. 999 530 141_Kursbevis
Arbeidsvarslingskurs 1 Morten
Smørholm.pdf (29.10 .2025)

Stokke ettersøk v/Jens
Stokke orgnr. 999 532
411

41413240 stokkeettersok@gmail.com kurs_Stokke ettersøk v/Jens Stokke
orgnr. 999 532 411_Kursbevis
arbeidsvarslingskurs Jens Stokke side
1.jpg (29.10 .2025)
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Skisser

Varsling/infoskilt - Gjelder i arbeidstiden•
Skisse 1 - Skisse_1_Skisse 1. Søk etter påkjørselsted.pdf

Varsling/infoskilt - Gjelder i arbeidstiden•
Skisse 2 - Skisse_2_Skisse 2. Opplasting av dødt vilt.pdf
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