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Arne Holskog 

6.01.2018 

1.1 Informasjon om Helle camping. Ønsker at trafikksikker 
avkjørsel til campingplass ivaretas i plan.  

Avkjørsel ivaretas i plan.  

1.2 Mulighet for masseuttak rett nord for eiendom 70/32, ved 
eiendom 70/4 der Arne Holskog er eier. Dette mot at SVV 
etablerer avkjørsel og lagerplass for grunneier etter at 
masser er tatt ut. 

Mulighet for masseuttak tatt til orientering. Eventuelle avtaler 
gjennomføres ved grunnerverv.  

9.2.2018 
og 
13.02.2018 

1.5 Informasjon om tidskrevende flytting av dyr og eiendeler i 
hus som ligger innenfor planområdet.  

Ved eventuell innløsing av bygninger skal selger få rimelig tid til å 
flytte ut eiendeler.  

Rune Gunnerød 21.1.2018 

2.1 Informerer om hytte med tilhørende bygg med tegninger 
som vedlegg. Ønsker at det utføres tilstandsvurdering før 
anleggsgjennomføring.  

Tas med inn i byggeplan.  

2.2 Det er boret etter vann og etablert vannpost på hyttevegg. 
Brønnen ligger ved bod på vestsiden av hytta. Ønsker at det 
utføres en kartlegging/vurdering av brønn før oppstart og at 
dette hensynstas i anleggsgjennomføring for å unngå skader 
på elektrisk pumpe og brønnens tilstand.  

Tas med inn i byggeplan.  

2.3 Støyvurderinger iht. Miljøverndepartementets veileder til 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-
1442/2016. Framskrevet trafikk 20 år etter åpning av ny veg 
må legges til grunn. 

Utført.  

2.4 Det må planlegges trygg og sikker tilkobling mot ny rv. 9 for 
oss og andre boliger på Håmåren/Fossen/Mo.  

Tatt inn i plan.  

2.5 Benytte dagens rv. 9 for tilrettelegging for myke trafikanter. 
Krysningspunkter over ny rv. 9 må etableres på logiske 
steder og ha tilfredsstillende trafikksikker utforming.  

Tatt inn i plan. Det etableres driftsveg ved siden av ny rv. 9 som 
kan benyttes for gående og syklende. Driftsvegen vil ikke 
vedlikeholdes av fylkeskommunen.  

2.6 Gang- og sykkelveg fra Helle til Rysstad bør inngå i planen.  
 

Dette er ikke en del av prosjektbestilling og inngår derfor ikke i 
planen. Driftsveg i nordende tilrettelegges for eventuell 
videreføring senere.  

2.7 Det må tilrettelegges med holdeplasser for buss inkludert 
lehus og det må sikres trygg adkomst fra gang- og sykkelveg.  

Det vil ikke etableres leskur ved bussholdeplasser. 
Bussholdeplasser er plassert slik at de skal ha god sikt for 
krysning av veg og i tilknytning til kryss mot bebyggelse ved 
Besteland og ved Helle.  
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2.8 Det forutsettes at det etableres ny vegbelysning på 

strekningen. Vi viser her til kap. E.5.1 i håndbok N100 bør 
være vegbelysning ved parallelført gang- og sykkelveg og 
gang- og sykkelveg som ikke følger hovedvegen. I tillegg bør 
belysning av krysningspunkter for myke trafikanter vurderes 
spesielt. 

Det etableres ikke gang- og sykkelveg og belysning på prosjektet 
da dette ikke er en del av prosjektbestilling og inngår ikke i 
bevilgning. 

2.9 Veggeometri som foreligger for grønn korridor medfører 
flytting av dagens trase for rv. 9 mot vår eiendom og 
omfattende skjæring i Håmårodden. I 
detaljreguleringsarbeidet ønsker vi at det vurderes om 
veglinjen kan flyttes noe mot vest for å redusere inngrep i 
fjell/omfang av sprengning og nærføring mot vår eiendom. 

Linje er justert noe. På grunn av geometrien i linje er det 
vanskelig å få til ytterligere justering.  

2.10 Ønsker at det gjennomføres åpne møter/åpne kontordager, 
samt befaring.  

Gjennomført.  

Helge Rødland 29.1.2018 3 Ønsker at linje legges bak hytte for å unngå innløsing av 
hytte.  

Linje er justert for å unngå innløsing av hytte. Linje ligger fortsatt 
øst for hytte for å kunne treffe sideveger og terreng. Det er ikke 
ønskelig å gå lenger opp i skråterrenget.  

Svenke Besteland 21.2.2018 

4.1 Drikkevannskilden (brønn) vil sannsynligvis bli ødelagt ifm. 
Vegarbeidet. Alternativ akseptabel vanntilførsel må 
fremskaffes. Oppmerket brønn i kart.  

Tas inn i byggeplan. For de som har brønner som blir ødelagt av 
vegutbyggingen sørges det for ny vannforsyning. Nærområdet 
nedstrøms ny veg vil kunne få saltavrenning dersom det 
gjennomføres vår/høst salting av rv.9. Anleggsarbeider 
tilrettelegges slik at fare for akutt forurensning vannkilder 
minimeres. 

4.2 Tilgang til dyrket mark, skog, bygninger og tømmerslepe (på 
begge sider av bekk) som hører til 71/6 på oversiden av evt. 
ny trase må opprettholdes (f.eks. via en undergang) 

Det etterstrebes opprettholdelse av tilkomst til eiendommer 
etter ny veg. Grunneiere har gjennom innspill til 
skogsvegkoordinator bidratt til denne tilrettelegging. Avkjørsler 
vises i arealplankart. Snuhammer og velteplasser vises i vedlegg 
til planbeskrivelse med tilhørende notat utarbeidet av Statens 
vegvesen.  
 
Det vil ikke etableres undergang ved Besteland for skogsdrift.  

4.3 Område 71/7 blir helt verdiløst etter at evt ny trase går rett 
igjennom, foreslår å flytte ny trase på oversiden av 

Arealet det her gjelder er ganske lite og grunneier vil få tilbud om 
innløsning av dette arealet på grunn av vanskelig adkomst.  
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eksisterende hytte slik at både hytte og område 71/6 kan 
bestå. 

Harald Åge Helle 21.2.2018 

5.1 Tilbakeføring av loft som ble flyttet fra tunet i 1923. I denne 
forbindelse er det behov for mer plass mot vegen. Det er i 
dag ca. 6 meter fra huset til ytterkant grøft. Vedlagt kart. 

Det er gjennomført befaring sammen med eier hvor bygningens 
plassbehov er vurdert. Ny veg er lagt øst for eksisterende veg. 
Eksisterende veg blir liggende i helhet som kommunal veg. Med 
forventet lavt fartsnivå på kommunal veg bør det være rom for å 
gi loftet opprinnelig plassering på gardstunet.  

Tor Espen Helle 21.2.2018 6.0 Punkter vises på vedlagt kart.  Se punktvis besvaring under. 
6.1 - Ikke bruk mer av dyrka mark enn nødvendig. 

- på denne teigen ligger der også vannledning til 
jordbruksvanning langs vegen. 
- her ligger også drenering langs vegen. 
- her kjem der en bekk som er ønskelig og få lagt i rør. 

Punkter tas med inn i byggeplan.  
 
Tilrettelegger for tiltak ved bekk ved å legge inn ekstra areal i 
reguleringsplan. Tiltak avklares med 
fylkeskommunen/fylkesmannen med tiltak i vassdrag under 
byggeplan.  

6.2 Tømmeropplagsplass vist i vedlagt kart.  Det etterstrebes opprettholdelse av tilkomst til eiendommer 
etter ny veg. Grunneiere har gjennom innspill til 
skogsvegkoordinator bidratt til denne tilrettelegging. Avkjørsler 
vises i arealplankart.  

6.3 Tømmeropplagsplass/lagerplass vist i vedlagt kart. Se punkt 4.2. 
6.4 Tømmeropplagsplass vist i vedlagt kart. Se punkt 4.2. 
6.5 Gammel vegtrase må fjernes og dyrkes opp som erstatning 

av areal som mistes på punkt 1. 
Det vil etterstrebes å finne erstatningsområder med mulighet for 
nydyrking til erstatning for tap av dyrket mark. Det er ønskelig å 
la gammel vegtrase ligge igjen som tilbud til driftsveg, samt 
gående og syklende.  

6.6 Det er ønskelig med en befaring i området.  Befaring gjennomført.  

Treungen 
grendelag v/Tor 
Espen Helle 

14.2.2018 

7.1 Ønsker at det etableres gang- og sykkelveg ved siden av ny 
riksveg fra Besteland til Rysstad.  

Gang- og sykkelveg fra Helle til Rysstad ligger utenfor 
planområdet og vil derfor ikke inngå i planarbeidet. Gang- og 
sykkelveg fra Besteland til Helle inngår ikke i prosjektbestilling og 
bevilgning for utbedring av riksveg 9.  
Det er foreslått en etablering av driftsveg ved siden av ny riksveg 
som kan benyttes for gående og syklende fra Besteland til Helle 
gjennom sommerhalvåret. Driftsvegen driftes og vedlikeholdes 
ikke av fylkeskommunen.  
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7.2 Parkeringsplasser som bortfaller ved Treungen grendehus 

må erstattes med nye.  
Veglinje skal ikke påvirke parkeringsplassene ved Treungen 
grendehus.  

7.3 Det må opparbeides tilstrekkelig antall busstopp langs den 
nye traseen.  

Det er planlagt bussholdeplasser ved kryss til Nedre Besteland og 
ved kryss til Helle. Plassering av bussholdeplasser er utført i 
samarbeid med Agder kollektivtrafikk (AKT). Bussholdeplassene 
på Helle vil bli i tilknytning til kryss med kommunal veg på Helle. 

7.4 Det er ønskelig å få videreført veglys langs strekning.  Veglys inngår ikke i prosjektbestilling og dekkes ikke inn i 
bevilgning. Det planlegges ikke en videreføring av etablert veglys.  

Egil Åmlid 20.2.2018 

8.1 Tapt jordareal under ny trase blir erstatta med oppdyrking 
av nytt areal vest for dagens rv, ved Bergheim.  

Se punkt 6.5.  

8.2 Jordmasser i vegtraseen blir nyttegjort til nytt 
jordbruksareal på vår eiendom.  

Jordmasser flyttes til egnet plass slik at grunneier kan nyttiggjøre 
seg av denne. Avtales videre under grunnerverv.  

8.3 Bufegate gjennom ny rv. ved Bjørgi. Har ikke funnet mulighet for å få til dette. 
8.4 Ferist med ledegjerde ved Helle-Heievegen til bufegate 

gjennom ny rv.  
Plassering er ikke gunstig siden det er liten fylling på gitt 
plassering. Ny plassering er avtalt med grunneier under befaring. 

8.5 Sikre avkjørsler til ulike teiger.  Se punkt 4.2.  
8.6 Solide sauegjerder langs rv.  Gjerder som rives erstattes med nye. Tas inn i avtale 

grunnerverv.  
8.7 Rørgate fra ny rv. til Otra ved Varpi og ved Rekeviki.  Se punkt 6.1. 
8.8 Høgspent som krysser rv. ved Hæknivegen må legges i 

jordkabel.  
Ikke tatt med som del av reguleringsplanen. Mulighet for dette 
ses på i byggeplanen  

8.9 Støydempende tiltak mot innhuset vårt, inkl. vindusglass i 
soverom.  

Støyberegninger gir tiltak for bolighus. Planlagt støyvoll langs 
rv9. Tiltak ut over det avklares under byggeplan.  

8.10 Velteplass på overside av veg ved kryss til Øvre Besteland.  Se punkt 4.2.  
8.11 Lagerplass for rundballer ved Bergstad, eller annen plass i 

området.  
Se punkt 4.2. 

Anne Helle Hagen 22.2.2018 

9.1 Dersom det skal lages ny vei, må det til en ny innkjørsel. Det er planlagt driftsveg mellom ny rv. 9 og boliger. Fra driftsveg 
etableres det felles avkjørsel til nærliggende hytte og bolig. Se 
arealplankart og tegningshefte.  

9.2 Dersom det blir gang og sykkelvei eller evt. en lokalvei ved 
siden av den nye (der den går i dag). Er det da mulighet til å 
lage en parkeringsplass nede ved veien, det hadde vært 
veldig bra å kunne parkere to eller tre biler på. 

Det er en mulighet for å få til parkeringsplass på innsiden av 
driftsveg etter at trafikken på riksvegen er flyttet over på den 
nye vegen.  
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9.3 Dersom det blir en ny vei forbi Hagen, blir det huset stående 

som står nærmest veien? 
Huset nærmest vegen blir stående. Ny veg legges ut på fylling i 
Otra for å få dette til.  

Gunnar Stubseid 7.2.2018 

10.1 Fossbrotbekken (“Lundebekken”) som både nåværende veg 
og den nye vegen vil krysse, har de siste årene vært svært 
mektig og har gravd ut grunnen på begge sider av innløpet 
til den gamle vegen. I flomperioder er det bare så vidt ikke 
vannet flommer over nåværende veg, og dersom det skal 
legges lengre rør er nåværende dimensjonen altfor liten. 
Dette må det ta kast omsyn til ved bygging av ny veg.  
Det er også et fint gammalt steingjerde som går heilt ned til 
nåværende veg. For at dette skal kunne tas vare på i 
framtida, må det støttes opp med natursteinmur på begge 
sider av bekken, slik at det ikke blir gravd enda mer i 
løsmassene som ligger her. 

Se punkt 6.1. 

10.2 Vegrett til “Odden” (den dyrka odden som ligg sør for 
“Moen”). Nåværende veg starter ved det gamle 
ungdomshuset, og etter som jeg ser av kartet må dette 
huset bort og ny avkjørsel (veg) må opparbeides. Jeg ber 
med dette om av vegretten min blir teken omsyn til. 

Tatt inn i reguleringsplan. Avkjørsel ivaretatt. 

10.3 Vegrett og opplagsplass for tømmer (sammen med bnr. 2) 
ved Raudevjedalen (på vestsida av vegen, i svingen nord for 
Helle grendefelt). Den nye vegen er planlagt over 
opplagsplassen vår, og her må det lages ny opplagsplass for 
tømmer og grei innkjørsel slik at tømmerbiler på en 
trafikksikker måte kan hente tømmer i framtida. Det er to 
veger som møtes her med to opplagsplasser (den nordre er 
bare for bnr. 2), men det vil vel være rimelig å lage en felles 
opplagsplass her for begge bruka (begge skogteiger, bnr. 1 
og bnr. 2). 

Se punkt 4.2. 

10.4 Ønsker befaring.  Befaring gjennomført.  

Jan Kåre Helle 27.2.2018 
11.1 Det står i planen at «ungdomshuset» som er den ene er 

Sefrak og at det forsøkes å unngå å berøre denne. For min 
del så er dette en bygning som alternativ kan erstattes 

Bygning har vist seg å ikke være registrert i Sefrak. Videre ser en 
at linjen ikke berører bygning og bygning blir stående.  
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økonomisk i stedet for en flytting til et annet sted på min 
eiendom. 

Thorbjørn 
Eilertsen 

22.3.2018 

12.1 Ønsker at veg legge ned ved Otra. Grunneier mener at dette 
vil gi mindre trafikkstøy og grunneier slipper at 
eiendommen blir delt i to.  

Det er ikke tilrådelig å legge vegen ut i Otra. Dette ville ikke bli 
godkjent løsning med tanke på friluftsinteresser og ville heller 
ikke være ønsket løsning med tanke på ivaretaking av miljø og 
biologisk mangfold.  
For avklaring tilkomst til eiendom, se punkt 4.2.  

Norges vassdrags- 
og 
energidirektorat 
(NVE) 

29.1.2018 

13.1 Flom, erosjon og skred 
God arealplanlegging er det viktigeste virkemiddelet for å 
forebygge skader fra flom- erosjon og skred. Plan- og 
bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter 
tydelige krav til trygghet mot flom, erosjon og skred ved 
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte 
være behov for en detaljert fagkyndig utgreiing av 
naturfare. Dere må også vurdere virkning av forventet 
klimaendringer. 

Utredet i fagrapport geologi, samt ROS analyse.  

13.2 Vassdrag- og grunnvasstiltak 
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for 
allmenne interesser, kan utløyse konsesjonsplikt etter 
vannressurslova. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan 
erstatte konsesjon, viss vassdragsinteressene er godt nok 
ivaretatt i planen. 

Virkning av plan er vurdert i hydrologisk rapport, samt i 
planbeskrivelse under tema naturmangfold.  

13.3 Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og overføring av 
energi er avgjørende for samfunnet. Planen må derfor ta 
hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter 
energi- og vassdragslovgivinga. 

Utfylling i vassdraget gir ubetydelige økninger av vannstand ved 
flom. Det er heller ikke planlagt vegtrase som kommer i konflikt 
med overføringsnett.  

13.4 Planen skal tilsendes NVE for offentlig ettersyn dersom 
planen NVE sine saksområder. Mailadresse: rs@nve.no  

Ivaretas under høring.  

Norsk maritimt 
museum 

2.2.2018 14 Norsk Maritimt Museum må gjennomføre en befaring der vi 
gjør en arkeologisk registrering i disse delene før vi kan gi en 
endelig uttalelse i saken. Det vises til Lov om Kulturminner 
av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 9. Hensikten med en slik 

Arkeologisk registrering utført uten funn av fornminner  

mailto:rs@nve.no
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befaring er å avklare eventuell konflikt i forhold til 
eventuelle inngrep i elva og eventuelle fredede eller 
vernede kulturminner. 

Fylkesmannen 
miljøvernavdeling 

8.2.2018 

15.1 Fylkesmannen vil være særlig opptatt av at det tas hensyn 
til å unngå omdisponering av dyrka mark og at det vurderes 
avbøtende tiltak og eventuell kompensasjon for tapt 
jordbruksareal. 

Se punkt 6.5. Kompensasjon vurderes under grunnerverv etter 
statlige føringer.  

15.2 Støy, se retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2016). 

Beregninger utført iht. retningslinje.  

15.3 Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1 femte 
ledd. 

Se planbeskrivelse under landskapsbilde.  

15.4 Universell utforming, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. Planen er tilrettelagt for universell utforming.  
15.5 Barn og unges oppvekstsvilkår, trygg veg til barnehage, 

skole og andre aktiviteter, jf. pbl. § 1-1 femte ledd og 
rundskriv om barn og planlegging T-2/2008. 

Behandlet i planbeskrivelse, se under barn og unge og nærmiljø.  

15.6 Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal 
innarbeides i plan og bestemmelser, jf. pbl. § 4-3.  
Klimaendringer/klimatilpasning skal også belyses i ROS-
analysen, se i denne sammenheng bl.a. 
www.klimatilpasning.no. 

Behandlet under ROS-analyse vedlagt reguleringsplan, samt 
vurdert under fagrapport hydrologi.  

15.7 Prinsippa i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 7. Vurdert i planbeskrivelse under naturmangfold.  
15.8 Vannforskriften § 12 Vurdert i planbeskrivelse under naturmangfold.  

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

8.2.2018 16 Ut fra oversiktskart over planområdet kan DMF sjå at den 
strekningen det er søkt om går gjennom ressurser registrert 
som liten lokal betydning i sør og av lokal betydning i 
nord. Videre ligger det et massetak Bergtun med ukjent 
status i området. 
Mineralske ressurser er en ikke fornybar ressurs og bør 
nyttes i stedet for å bygges ned. DMF vil be om at en gjør en 
vurdering av muligheten for å benytte stedegne masser i 
prosjektet.   
DMF støtter Statens vegvesens vurdering i at grønn korridor 
som blir lagt tett mot eksisterende veg er å betrakte som 
minst konfliktfylt for de lokalt viktige mineralressursene. 

Massetaket på Bergheim blir ikke berørt av veglinja. Veglinja vil 
gå gjennom områder med løsmasser, men det er ikke antatt 
forekomster av drivverdige grus- eller sandforekomster. 
Massene vil heller ikke egne seg til overbygning på veg da de vil 
kunne være telefarlige. 
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Agder Energi Nett 27.2.2018 17.1 Eksisterende høyspennings luftnett: 

Det må tas hensyn til eksisterende nett innenfor 
planområdet. Traseen må registreres i planen med en 
hensynsone (faresone) på 15m. 

Ivaretatt i plan. Videreformidles til byggeplan.  

17.2 Eksisterende høyspennings kabelnett: 
Høyspenningskablene som ligger innenfor planområdet, må 
tas hensyn til. Det er viktig at fremtidig tilkomst til 
kabelgrøftene ikke hindres. 

Ivaretatt i plan. Videreformidles til byggeplan. 

17.3 Forhold til eksisterende nettstasjon: 
Det må tas hensyn til eksisterende nettstasjon innenfor 
planområdet. Evt endring/flytting av anlegget må gjøres i 
samarbeid med AEN.  
 
Følgende må ivaretas i planbestemmelsene: 
- Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte 

byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 

- Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra 
eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense 
rundt nettstasjoner. 

Nettstasjon ikke berørt av utbyggingen 

17.4 Adkomst og terrengendringer: 
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av 
adkomst til våre anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i 
terrenget som medfører endring av overdekningen over 
kabler eller oppfylling av terrenget som medfører redusert 
høyde opp til luftledningsanlegg. 

Ivaretatt i plan. Videreformidles til byggeplan. 

17.5 Vi gjør oppmerksom på at spenningsnivået for 
ledningsanleggene ikke må påføres i planen, herunder 
plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig 
utforming, uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysiske 
forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal 
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken 
tegnes ikke inn på kartet. Vi viser i denne sammenheng til 

Ivaretatt i plan. Videreformidles til byggeplan. 
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Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2, og NVEs 
Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen, pkt. 
6.2.5. 

17.6 I god tid før utbyggingen må det avklares hvordan 
planområdet skal forsynes med elektrisk. Det må avklares i 
hvilken grad eksisterende nett kan benyttes, evt. 
omlegginger av nettet og om det evt. Er behov for ny 
nettstasjon. 

Videreformidles til byggeplan. 

Aust-Agder 
fylkeskommune 

5.3.2018 18.1 I vurderingene av de tre alternativene omtales kun 
kulturminner som er i direkte konflikt med de tre 
linjene/korridorene. Administrasjonen vil understreke at 
påvirkning eller endring av kulturlandskap og landskapsrom 
rundt/i nærheten av kulturminner, kan ha stor negativ 
effekt på kulturminnet selv om kulturminnet ikke blir 
direkte berørt. 

Tatt til etterretning. Innarbeidet i reguleringsplan. 

18.2 Administrasjonen vurderer Heddesteinen som et svært 
viktig kulturminne og landskapselement, som må søkes 
bevart i videre planprosess. Administrasjonen varsler at hvis 
det videre planarbeidet innebærer flytting eller tiltak 
betydelig nærmere Heddesteinen enn dagens vei, så kan det 
være grunnlag for en innsigelse senere i planprosessen. 

Tatt til etterretning. Heddestein og omtalt bautastein bevart.  

18.3 Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 – behov 
for arkeologisk registrering. 

Arkeologisk registrering utført. Registreringer tatt inn i plan.  

18.4 Andre kulturminner i reguleringsområdet 
- En rekke SEFRAK-registrerte bygninger fra ulike 

tidsperioder 
- Reist stein (id 41818) Stein funnet ved veiarbeid som 

ble reist, rundt ca. 1970. Den arkeologiske 
registreringen vil omfatte en nærmere undersøkelse av 
steinen. 

Administrasjonen er ikke enig i Statens vegvesen sin 
vurdering av SEFRAK-bygningen ved punkt P3800. Dette 
objektet, et forsamlingshus, vurderes av administrasjonen til 
ikke å ha kulturhistorisk verdi av en slik betydning at det bør 

Tatt til etterretning. Innarbeidet i reguleringsplan. 
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være til hindring for vegen. Etter administrasjonens 
vurdering er det ikke nødvendig å flytte den planlagte veien 
for å unngå konflikt med eiendommen. 

18.5 Vedtaksfredet kulturminner i/nær reguleringsområdet.  
- Lopt på Haugan (id 86979). Står ved siden av stogehus 

fra 1600-tallet. 

Tatt til etterretning. Innarbeidet i reguleringsplan. 

18.6 Barn og unges interesser skal omtales i planforslaget 
I det videre planarbeidet minner administrasjonen om at 
barn og unges interesser skal ivaretas, og planforslaget skal 
vise hvordan barn og unges interesses er vurdert og 
hensyntatt i forslaget til reguleringsplan. Det vises spesielt 
til Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen (1995). 

Tatt til etterretning. Innarbeidet i reguleringsplan. 

Egil Åmlid 7.12.2018 19.1 Tapt jordareal under ny trase blir erstattet med 
oppdyrking av nytt areal vest for dagens rv .9 ved 
Bergheim.  

Se punkt. 6.5. 

19.2 At jordmasser i vegtraseen blir benyttet til nytt 
jordbruksareal på vår eiendom.  

Se punkt. 8.2. 

19.3 Sette opp sauegjerde langs rv 9.  Se punkt. 8.6. 

19.4 Avkjørsler. Se punkt. 4.2. 

 


