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Åmli kommune «Reguleringsplan Fv 415
v/Kjetil  Nese Selåsvantn  — Simonstad»
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Svar på varsel om oppstart av reguleringsarbeid på Fv 415 Simonstad  — Selåsvatn.

Viser til brev mottatt mandag 29. januar angående oppstart av reguleringsarbeid for Fv 415 Simonstad
— Selåsvatn.

Jeg viser også til tidligere telefonisk korrespondanse med Åmli kommune der formålet har vært
utarbeidelse av reguleringsplan for hyttefelt i det nevnte området som vegtraseen er planlagt.

Je viser til føl ende:
Jeg overtok eiendommen i  2015  fra min far. Eiendommen drives som en kombinasjon av
skogbruk/jordbruk og bortleie/salg av festetomter. Det er pr. i dag 13 festetomter under  44/22, samt en
del fradelte hyttetomter. Etter at jeg overtok er det dyrket opp om lag 200 da som leies bort til nabo.

I  2016  vurderte jeg å utrede for et mindre boligfelt på Simonstad etter at Biozin AS la frem nyheten
om biodrivstoffanlegg i tilknytning til sagbruket. Jeg la dette frem for Åmli kommune, men disse
planene ble etter hvert lagt på is, grunnet vedtak om regulering av boligfelt både i Åmli, på Nelaug og
ved Nes Verk.

Tidlig i  2017  bestemte jeg derfor i stedet å regulere deler av eiendommen øst for Nelaugsbassenget til
hyttefelt. Åmli kommune var positiv til planene , og det ble planlagt å få til en befaring høsten  2017.
Området er skissert på vedlagt kart. Jeg var flere ganger i telefonisk kontakt med Åmli kommune
v/ Kjetil Nese angående befaring av området og vurdering av mulighetene. Da det dro ut i tid ble det
purret en gang for å få fortgang i saken, og det ble avtalt at befaringen skulle bli gjennomført. Høsten
2017  fikkjeg imidlertid en telefon om at noe var kommet i veien og at befaringen måtte utsettes. Jeg
fikk deretter brev i posten om at reguleringsarbeid for Fv 415 Simonstad  — Selåsvatn ville komme rett
igjennom det området som var tiltenkt hyttefelt.

Inns ill til re ulerin sarbeidet:
Jeg erkjenner at det vanskelig lar seg gjøre å legge veien i en annen trase. Jeg ber imidlertid med dette
om at mine konkrete planer om hyttefelt tas til følge, og at de deler av eiendommen som var tiltenkt
dette i erstatningsutmålingen blir vurdert som tomteområde for hyttefelt, ikke som skog.

Vedlegg
—  Kart over området tiltenkt som hyttefelt.

- Kartvedlegg mottatt  29.01.2018  med oversikt over vegtraséen..
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