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Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 336 frå Valle skule til kyrkja. 

Ny 1. gongs handsaming og utlegging til høyring 
 

 

Plan- og Miljøutvalet i Valle kommune vedtok i møte 11.03.14, sak 33/14, at reguleringsplan for 

gang- og sykkelveg langs Fv 336 frå Valle skule til Valle kyrkje skulle sendast ut til ny høyring, jf 

plan- og bygningslova § 12-10. 

 

Strekninga med gang- og sykkelveg er på omlag 800 m. Planen har tidlegare vore på høyring i 

juli/august 2009. Det kom då inn mange merknader, og også motsegn. Planen er no retta opp, og 

merknadene skal i hovudsak vere tekne omsyn til. Planen er endra såpass mykje at han sendast på 

ny høyring og offentleg ettersyn.  

 

Høyringa er frå 20.03 – 08.05.2014.  

 

Dokumenta kan sjåast i Velkomstsenteret Valle kommune (papirutgåve) eller på kommunen si 

heimeside: www.valle.kommune.no. Evt. spørsmål rettast til Teknisk avdeling. 

 

Evt. merknader må sendast til Valle kommune, teknisk – arealplan, 4747 Valle innan 08.05.2014. 

 

 

Med helsing 

 

 

 

Ingunn Hellerdal 

Konsulent plansaker 

 

Vedlegg: 

Plankart, del 1, 2 og 3, datert 17.01.2014, A-3 format, målestokk 1: 1000 

Føresegner, datert 17.01.2014 

 

 

 

http://www.valle.kommune.no/
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Saksmappenr: 2008/265-46 

Arkiv: 114 

Sakshandsamar: Ingunn Hellerdal 

  

 

Saksframlegg 

Valle kommune 

 

Saksnummer Utval Møtedato 

33/14 Plan- og miljøutvalet 11.03.2014 

 

 

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv 336 frå Valle skule til 

kyrkja. Ny 1. gongs handsaming og utlegging til høyring 

 
Rådmannen tilrår: 

Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv 336 frå Valle skule til Valle kyrkje, 

plandokument datert 17.01.2014 leggast ut til ny høyring og offentleg ettersyn. 

 

 

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalet - 11.03.2014  

Handsaming:  

 

Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke 

 

Vedtak: 

 

Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv 336 frå Valle skule til Valle kyrkje, 

plandokument datert 17.01.2014 leggast ut til ny høyring og offentleg ettersyn. 

 

 

 

 

 

Saksutgreiing: 
 

1. Bakgrunn for saka 

Planen vart varsla oppstart på i 2008, og forslag til reguleringsplan blei tatt opp til handsaming i 

Planutvalet 30.06.2009 (sak 101/09), jfr vedlagte saksframlegg. Planen vart deretter lagt ut på 

høyring i tida 1.07.2009 – 15.08.2009. Det kom inn 4 merknader frå offentlege instansar, og 4 frå 

private, inkludert referat frå eit møte med grunneigarane langs vegen. Alle merknadane er gjort 

greie for nedanfor med rådmannens kommentarar under punkt 4, vurderingar.   

 

COWI AS, tidlegare Sørlandskonsult AS, har på oppdrag frå Valle kommune v/Eigedoms-

avdelinga revidert teikningar (datert 17.01.2014). Største endringane er at grøft mellom g/s-vegen er 

redusert til 2 meter heile vegen, og at traseen og breidde på dagens køyreveg i størst mogleg grad er 

behaldt. Dette gjer at prosjektet kan gjennomførast langt rimelegare enn om store delar av 
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fylkesvegen måtte endrast. Der køyrevegen må leggast om, skal han byggast etter normalstandard, 

som er 5,5 m asfaltert breidde. G/s-vegen er regulert med 2,75 m asfalt, totalt 3,25 m breidde, som 

tidlegare.  

 

Køyrevegen er regulert bare ut til senterlina frå austsida, der ny g/s-veg er lagt. Full breidde på 

køyrevegen er regulert bare der han vert lagt om, og arealbruksformåla i planen syner alt areal som 

blir berørt. Den nordre delen av g/s-vegen inngår i områdeplan for sentrum, vedteken 26.06.2013. 

 

Det har undervegs i revisjonsprosessen vore fleire møte med Vegvesenet, og endringane i planen er 

gjort i dialog med Vegvesenet.  

 

Planen er endra så mykje at han vert teken opp til ny 1. gongs handsaming og leggast ut til ny 

høyring. Planomtalen beskriv den nye planen, men gjer ikkje greie for endringane som er gjort 

sidan førre høyring. For å danne seg eit heilskapleg bilde av prosessen, må merknadane og 

rådmannen sine kommentarar sjåast i samanheng med dei vedlagte plandokumenta.  

 

 

2. Kva for verknader har denne saka for utviklinga av Valle kommune? 

Dette er ein svært etterspurt skuleveg, og ny gang- og sykkelveg på denne strekninga vil vere av 

stor verdi for tryggleiken til alle som ferdast langs vegen, men særleg barn og unge. Ein trygg gang- 

og sykkelveg på ei slik sentral strekning vil gjere det attraktivt for folk å bevege seg meir, noko som 

er av stor verdi i eit folkehelseperspektiv. Etablering av g/s-veg på denne strekninga må sjåast i 

samanheng med vidareføringa av g/s-vegen sørover. Når utbetringa av Rv 9 på strekninga frå 

Harstadberg til Sandnes vert gjennomført, vil ein kunne gå/sykle på samanhengande strekning frå 

Valle sentrum til Kveste og over elva til Åmlid og fv 331 til Nomeland, og også opp til Tveiten og 

Brottveit.  

 

Utbygging av gang-/sykkelvegar har stor verdi for sentrumsutviklinga, og gjer det meir attraktivt å 

bu i Valle, og særleg i Valle sentrum. 

 

 

3. Tilhøvet til gjeldande planar og lovverk 

Reguleringsplanen på denne strekninga vil erstatte delar av den gamle reguleringsplanen for Valle 

kyrkjebygd frå 1974.  

 

Den nordre delen av gang-/sykkelvegen er innarbeidd i områdereguleringa i Valle sentrum, 

vedteken 26.06.2013, og planen som no vert fremma vil grense inntil sentrumsplanen.  

 

Planen er utarbeidd på grunnlag av Plan- og bygningslova frå 2008.  

 

 

4. Vurderingar 

 

Merknad frå: Merknaden gjeld Rådmannens kommentar 

Statens Vegvesen 

(14.08.09) 

 

Ber om betre plangrunnlag for å 

kunne handsame saka. 

Dette vart gjort 12.01.10. 

Statens Vegvesen 

(19.04.10) 

Peikar på at det er ei dyr løysing 

dersom store delar av fylkesvegen 

skal leggast om. 

 

Krev at fleire avkøyrsler vert sanert, 

og nokre må innskrenkast.  

 

Fylkesvegen er i større grad 

behaldt i den korr. planen.  

 

Avkøyrsler er vurdert på 

nytt, og fleire av dei som 

Vegvesenet påpeikte er 

rydda opp i. Eigedomen 
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Vidare meiner dei utforminga på 

busslomma er dårleg. Må avklarast 

med busselskapet. 

 

Saknar profilteikningar og etterspør 

nokre detaljar, som ein kan kome 

tilbake til.  

45/14 (kommunal bustad) vil 

få felles avkøyrsle med 

45/12. Avkøyrsle til gards-

veg er teikna inn. 

Busslomma har no fått ei 

heilt anna utforming. 

Busselskapet skal høyrast. 

 

Endringane i planen er gjort 

i dialog med Vegvesenet.  

 

Fylkesmannen i Aust-

Agder (20.07.09) 

Miljøvernavdelinga peikar på at 

vegen er lagt ut ved 

Harstadbassenget, og at tiltaka og 

anleggsarbeida vil føre til direkte 

inngrep i bassenget, der det dei siste 

åra er investert i tiltak for å betre 

fisket.   

 

Det korrigerte planforslaget 

syner her endra lineføring, 

og ei anna utforming av 

kollektivhaldeplassen. Vil 

ikkje røre ved Harstad-

bassenget no. 

Aust-Agder 

fylkeskommune 

(12.08.09) 

Ser positivt på at det skal byggast 

g/s-veg som trafikksikringstiltak på 

denne strekninga, særleg for barn og 

unge. 

Kulturvernseksjonen minner om at 

området som vert berørt av tiltaka 

skal undersøkast i høve til 

automatisk freda kulturminne. Før 

undersøkingsplikta er oppfylt, kan 

planen ikkje vedtakast.  

 

 

 

 

 

Det har vore munnleg 

kontakt med FK, kulturvern 

om arkeologiske 

undersøkingar som skal 

gjennomførast i 2014.  

Agder Energi, nett 

(21.07.09) 

Dei legg ved kart over lågspentkabel 

i området ved kyrkja, og ber om at 

det blir tatt omsyn til denne. 

Kartet syner at kabelskap og 

delar av lågspent-kabelen 

må flyttast nokre meter. Vil 

bli ivareteke i byggeplanane. 

 

Den evangeliske 

lutherske frikyrkje, 

Valle menighet 

(18.08.2009)  

Gjer merksam på at menigheita eig 

forstanderbustaden, som vil verte 

sterkt råka. Meiner at bu-kvalitetane 

vert sterkt redusert, og oppmodar om 

at bustaden vert innløyst. 

 

Planen er no endra, slik at 

forstandarbustaden og 

eigedomen ikkje vert råka.  

Steinar Kyrvestad 

(15.08.09) 

a.Peikar på at gardsvegen opp til 

Kyrvestad har status som 

skogsbilveg, og dette må takast 

omsyn til.  

b.Ønskjer at det vert regulert inn 

«busslomme» for direktesal av 

gardsprodukt.  

c.Driftsavkøyrsler til den enkelte teig 

må sikrast. 

d.Beitedyr må framleis kunne krysse 

vegen på ein grei måte. 

e.Under vegen må det leggast røyr 

for framføring av vatn og straum til 

a. Vert dimensjonert for 

tømmerbil og store 

slakteribilar.  

 
b. Evt. bu for sal av 

gardsprodukt må settast på 

eigen gardsveg.  

 

c-d. Som i dag. Evt. andre 

driftsavkøyrsler må 

påpeikast konkret. 

e. Det skal ikkje  gjerast 

noko med sjølve vegen her. 
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teigen som ligg på vestsida. 

 

Har nokre kommentarar til plankartet 

og prosessen.  

 

Ånund Viki 

(13.07.09) 

Legg ved eit kart der eksisterande 

avkøyringar er teikna inn. Ber om at 

dei vert teken omsyn til. 

Den søre avkøyringa er 

teikna inn i grensa mot 

gnr/bnr 45/7.  

Den nordre avkøyringa er 

ikkje regulert, og kan halde 

fram som i dag.  

Grunneigarar langs fv 

336. Referat frå møte 

med grunneigarane 

05.08.09.  

Eksisterande driftsavkøyrsler skal 

teiknast inn. Den til Ånund Viki 

(45/7) må teiknast inn. Vidare må 

avkøyrsle til Gyro Åkre Lund (46/1) 

teiknast inn ved pel 180.   

 

G/s-vegen må kunne brukast av 

tømmerbilar og som tilkomstveg for 

traktor til gardsdrift, jfr tidlegare 

skjønsavgjerdsler. Trafikken skal gå 

på vilkåra til gåande og syklande. 

Avkøyrsla ved Dølevoll og Vike-veg 

må utvidast slik at tømmerbilar kan 

køyre ut og inn.  

 

Lineføringa må endrast mellom 

«forstanderbustaden» og tomta til 

Gunnar Viki. 

 

Ei frådelt tomt (44/10) som ligg nord 

for Gunnar Viki må sikrast 

avkøyrsle.  

 

Avkøyrsle til ÅV: sjå 

merknad over. 

 

Det er no teikna inn 

avkøyring ved pel 180. 

 

Alle gardsvegar 

(kurveradius og breidde) 

skal vere dimensjonert for 

store slakteribilar og 

tømmerbilar. 

 

 

 

 

Lineføringa er endra. 

Planen rører ikkje tomta til 

«forstanderbustaden» no. 

 

Planen opnar for ei 

framtidig avkøyrsle til 

44/10. 

 

Ny gang- og sykkelveg vert lagt på austsida av fylkesveg 336, og må sjåast på som ei utviding av 

vegarealet. Det er om lag 10 m nytt areal (min 5 m, max 20 m) langs noverande fylkesveg som vert 

råka, og i hovudsak er dette dyrka mark i dag. Det er beklageleg at verdi-full landbruksareal vert 

omdisponert, men ein kan ikkje sjå andre gode alternativ til ein trygg og funksjonell trasé. 

Rådmannen meiner at det å sikre tryggleiken til barn og unge, og legge til rette for å fremme 

folkehelsa har høgste prioritet.  

 

På grunn av at areala til no har vore produksjonsjord i aktiv drift, vil ikkje naturmangfaldlova slå 

inn, dvs det er inga indikasjonar på at omdisponering av arealet vil påverke dei tilhøva som 

naturmangfaldlova skal ivareta. 

 

Fylkeskulturvernseksjonen har tidlegare peika på at områda skal undersøkast for å sjekke ut om 

automatisk freda kulturminne vil bli råka. Planen kan ikkje vedtakast før slike undersøk-ingar er 

gjort. Kommunen har vore i kontakt med arkeologane i fylkeskommunen, og slik undersøking vil 

bli gjort så snart ver- og teletilhøva gjer det mogleg. 

 

Rådmannen meiner at planen no har teke omsyn til dei innkomne merknadane i stor grad, og tilrår 

at han vert lagt ut til ny høyring og offentleg ettersyn.   
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Valle, den  14.02.2014 

 

 

Eivind Berg 

rådmann  

 

 

Vedlegg: 

 Saksframlegg og vedtak ved førre handsaming i Planutvalet, sak 101/09 

 Plandokument alle datert 17.01.2014 (planomtale m/føresegner, 3 plankart) 
 
 


