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Reguleringsplan for gang-og sykkelveg langs Fv 336 frå Valle skule til 
kyrkja.Melding om vedteken plan. 
 
Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Fv 336 frå Valle skule til Valle kyrkje vart vedteken 
av Kommunestyret 25.06.2014. Vedtaket og saksframlegg ligg ved. 
  
Planen inneber at det kan byggast ca 800 m ny gang- og sykkelveg på austsida av Fv 336 frå Valle 
skule til kyrkja.   
 
Plankart, planomtale og føresegner kan sjåast på Velkomstsenteret i Valle kommune. Elles syner 
ein til kommunen si heimeside www.valle.kommune.no. Evt. spørsmål kan rettast til Teknisk 
avdeling. 
 
Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast, jf Plan- og bygningslova § 12-12 og § 1-9. Evt. klage må 
framsettast skriftleg til Valle kommune innan 3 veker etter at de har motteke melding om vedtaket. 
På grunn av ferietid vert klagefristen forlenga til 08.08.2014. Ved evt. klage må de oppgi 
saksnummer, kva klaga gjeld og grunngjeving for klaga. 
 
 
 
Med helsing 
 
 
 
Ingunn Hellerdal 
Konsulent plansaker 
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Saksmappenr: 2008/265-60 
Arkiv: 114 
Sakshandsamar: Ingunn Hellerdal 
  
 

Saksframlegg 

Valle kommune 

 

 
 
 

Reguleringsplan for gang-og sykkelveg langs Fv 336 frå Valle  
skule til Valle kyrkje. 2. gongs handsaming i Plan- og Miljøutvalet. 
Slutthandsaming i Kommunestyret. 
 
Rådmannen tilrår: 
 
Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 336 frå Valle skule til Valle kyrkje vert 
vedteken, jf Plan- og bygningslova § 12-12. Plandokumenta er sist korrigerte 14.05.2014. 
 

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalet - 10.06.2014  
Handsaming:  
 
Rådmanne sin tilråding vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 336 frå Valle skule til Valle kyrkje vert 
vedteken, jf Plan- og bygningslova § 12-12. Plandokumenta er sist korrigerte 14.05.2014. 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.06.2014  
Handsaming:  
Steinar Kyrvestad ber kommunestyret vurdere hans ugildskap då han er grunneigar. Steinar 
Kyrvestad vart samrøystes funne ugild til å handsame saka og forlot møtet. 
 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 336 frå Valle skule til Valle kyrkje vert 
vedteken, jf Plan- og bygningslova § 12-12. Plandokumenta er sist korrigerte 14.05.2014. 
 
 
 
Saksutgreiing: 

Forslagsstillar: Valle kommune. Regulant: Cowi AS 
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1. Bakgrunn for saka 
Valle kommune sette i 2008 i gong planarbeid for ny gang- og sykkelveg langs Fv 336 på 
strekninga frå Valle skule til kyrkja. Planforslag vart utarbeidd og sendt på høyring sommaren 
2009. Planen vart etter dette endra vesentleg, og vart teken opp til ny første gongs handsaming i 
Plan- og Miljøutvalet 18.03.2014, sak 33/14 (sjå vedlegg 1).  
 
Planen vart sendt på høyring og offentleg ettersyn i perioden 20.03 – 08.05.2014. Det kom inn 6 
høyringsuttale, av desse 3 frå grunneigarar langs traseen. (Sjå meir under vurderingar). 
 
Planen er i hovudsak korrigert etter merknadene som kom inn, og plandokumenta er sist datert 
14.05.2014. Det ligg ikkje føre motsegn til planen. 
 
Ein syner til meir utfyllande tekst om bakgrunn, planprosess og planinnhald  i saksutgreiinga til 
PLM-sak 33/14, som ligg ved. 
 

2. Kva for verknader har denne saka for utviklinga av Valle kommune? 
 
Ny gang- og sykkelveg på denne strekninga nær Valle sentrum vil ha svært mykje å seie for 
tryggleiken, og vil vere eit viktig bindeledd for å få til ein samanhengande lengre strekning frå 
langt nord for Valle sentrum fram til Kveste (når Rv 9 på denne strekninga vert bygt ut innan 
kort tid). 
 

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 etter Plan- og bygningslova frå 2008. 
 

4. Vurderingar 
 
Merknad frå: Merknaden gjeld: Rådmannen sin kommentar: 

 
Fylkesmannen i Aust-Agder, 
miljøvernavdelinga 
27.03.2014 

Har ingen merknader til planen slik 
han no ligg føre. 

Takast til etterretning.  

Georg O. Viki på vegne av Liv Viki 
Rolfsen, eigar av gnr/bnr 44/2 
05.04.2014 

Har fire merknader til planen, markert 
på vedlagt kart: 
1. Påkøyrsler på begge sider av 

Vikebekken må oppretthaldast. 
Alt. må røyr under vegen 
forlengast slik at ein treng bare ei 
påkøyrsle. 

2. Avlaupsrøyr ca pel 590 må 
senkast ein halv meter for å 
drenere ut vatn på austsida. 

3. Ein grensestein i sør er fjerna og 
må settast på plass att. 

4. Matjord som vert teken bort, må 
plasserast i Vassdokki. 

1. Det er teikna inn ei av dei eksist. 
påkøyslene.  Røyr under ny g/s-
veg vert forlenga tilstrekkeleg på 
jordet, slik at det kan kryssast med 
traktor. 

2. Røyret må forlengast under ny 
g/s-veg, og ein må sjå på endring 
av høgda under vegen i samband 
med byggeplanar. 

3. Det vil vere naudsynt med ny 
oppmåling, og kan drøftast då. 

4. Avtale om jord drøftast i 
grunnforhandlingane. 

Ingebjørg Helle Nesheim, eigar av 
gnr/bnr 43/6 
24.04.2014 

Har to merknader til planen: 
1. Matjorda må takast vare på. 
2. Eksist. påkøyrsle i nordenden av 

teigen må oppretthaldast. 

1. Avtale om jord drøftast i 
grunnforhandlingane. 

2. Eksisterande påkøyrsle skal 
teiknast inn korrekt. 

Ingebjørg og Odd Austenå, eigarar av 
gnr/bnr 43/1 
05.05.2014 

Ber om at det vert lagt nytt røyr/ 
kulvert under vegen slik at sauer kan 
gå gjennom, og for drenering av jordet 
på austsida. Peikar på at dette har vore 
drøfta med kommunen og vegvesenet i 

Saka er drøfta med jordbrukssjefen, 
som meiner at røyret må vere minst 1,5 
m i høgda dersom sauene vil gå inn i 
eit så vidt langt røyr. Det gjer at det 
må gravast så djupt at ein kjem under 
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2009, og at det er gjennomført 
nivelleringar seinare.  

grunnvasstand, og i det heile at det 
vert eit altfor stort og dyrt prosjekt. 
Behov for avlaupsrøyr må sjåast på i 
byggeplanane. 

Aust-Agder fylkeskommune, 
fylkesrådmannen 
07.05.2014 

Gjer greie for at det er gjort 
undersøkingar av automatisk freda 
kulturminne. Det vart funne  3 kol-
gropar, og desse er no dokumentert, og 
er frigjevne.  Må merkast av på 
plankartet + tekst som takast inn i 
føresegnene.  
Må også inn ei generell føresegn om 
plikt til varsemd under anleggsarbeidet.  

Rådmannen er svært nøgd med at 
frigjevinga av fornminna alt er ordna.   
Dei 3 kulturminna er merka av på 
plankartet, og formuleringar som vert 
kravd er tekne inn i føresegnene.  

Statens Vegvesen, region sør 
09.05.2014 

Peikar på at det undervegs i prosessen 
har vore fleire møte om saka, og at 
endringane er gjort i dialog med dei. 
Gjer merksam på at regulert 
anleggsområde er mykje mindre enn 
normalt, men reknar med at det er 
enkle tilhøve/flatt område, som gjer at 
det ant. går greitt likevel. Elles ikkje 
merknader. 

Takast til etterretning.  

 
Ein synes til innkomne merknader og rådmannen sine kommentarar til desse.  
 
Rådmannen meiner at planen som no vert fremma i stor grad har take omsyn til dei innkomne 
merknadene. Det er likevel slik at det her er interessemotsetningar, særleg gjeld det tapet av 
dyrka jord. Rådmannen ser at det er eit klårt behov for å betre tryggleiken til mjuke trafikkantar 
langs Fv 336. Særleg gjeld det barn og unge som går og syklar til skular, idrettsanlegg og 
samfunnshus. Men ein trygg gang og sykkelveg nær sentrum vil kome alle til gode, og vil klårt 
vere positivt i eit folkehelseperspektiv.  
 
Areal som til no har vore i bruk til jordbruksproduksjon vart i april 2014 undersøkt av arkeologar 
med omsyn til å oppfylle undersøkingsplikta i kulturminnelova. Det vart gjort 3 funn av koke-
gropar, men dei er no frigiven (sjå merknad frå fylkeskommunen, vedlegg 5).  
 
Rådmannen vil tilrå at detaljreguleringsplanen, sist korrigert 14.05.2014, vert vedteken.  
 
 
 

Valle, den  14.05.2014 
 
Eivind Berg 
rådmann 
 
Vedlegg: 
1 Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 336 frå Valle skule til kyrkja. Ny 1. 

gongs handsaming og utlegging til høyring 
2 REGPLAN VALLE G.S  HEILE 14.05.14 
3 Planføresegner, dat 14.05.2014 
4 Planomtale med føresegner 17.01.2014 
5 Uttale til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv 336 frå Valle skule til Valle 

kyrkje 
 
 
 


