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Uttalelse til detaljreguleringsplan for FV 415 Simonstad-Selåsvatn, Åmli
kommune

Vi viser til deres oversendelse av melding om oppstart av planarbeid for detaljplan på FV 415
Simonstad — Selåsvatn. Detaljreguleringsplanen skal utarbeides i samarbeid med Statens
vegvesen.

Formålet med reguleringsplanen er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten på
strekningen. Traseen følger delvis eksisterende fylkesvei, og delvis jernbanetraseen. Total
lengde på veien er ca 5,3 km.

Innspill
Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Det kommer ikke
fram av Oppstartsmeldingen hvilke vurderinger som er gjort og som ligger til grunn for
kommunen har konkludert med at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning.
Uavhengig av om planarbeidet utløser krav om KU, må det utarbeides en planbeskrivelse
der virkninger av planen beskrives. Vi vil særlig legge vekt på vurderinger av hvordan
reguleringsplanen vil påvirke kulturmiljøet og den fredete veistrekningen som er nærmere
beskrevet under.

Oppstartsmeldingen inneholder lite informasjon, noe som gjør det vanskelig å komme med
detaljerte innspill til planarbeidet. Vi vil be dere i utarbeidelsen av planen å legge vekt på
virkninger på landskap og estetikk, støy og påvirkning på vann og vassdrag.

Automatisk freda kulturminner
Tiltaksområde i  vann
Norsk Maritimt Museum (NMM) er regional kulturminnevernmyndighet for tiltak i vann.
Administrasjonen oversendte Oppstartsmeldingen 31 .1.2018, og NMM besvarte saken
1.2.2018 med kopi til Åmli kommune. NMM varsler en arkeologisk registrering før de kan gi
en endelig uttalelse i saken. Administrasjonen viser til uttalelsen for nærmere detaljer.

Tiltaksområde på land
Kulturminneverdier i området
lAskeladden er det ikke registrert noen automatisk freda kulturminner innenfor
reguleringsområdet.

På kart fra 1850 årene vises Telemarksvegen som ble bygget i perioden 1848-1854. Denne
har blitt utviklet og utbedret gjennom årene til dagens vei. Før Telemarksvegen var det
«Fjellmannsvegen», som er en kløvvei fra Telemark til kysten. Denne gikk gjennom gårdene
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Gjerustad-Kleivane—Revheia ved Hovde, og blir dermed berørt av planarbeidet.
Administrasjonen har ikke kunnskap om hvor gammel denne ferdselsåren kan være. Den går
igjennom gårder fra jernalder-middelalder, så det er en stor sannsynlighet for at denne
ferdselsåren har vært i bruk i lang tid. Administrasjonen har per dags dato ikke kunnskap om
kløweien er synlig og bevart i dag.

Det er kjent hauger og røyser av ukjent funksjon tilknytta flere av gårdsnumrene som blir
berørt, deriblant på Revheia, og disse kan ligge innenfor reguleringsområdet.

Varsel om arkeolo isk re istrerin
Området er ikke befart pga. vinterforhold. Området har blitt vurdert ut fra generell kunnskap
om forhistorisk og historisk tid, skriftlige kilder, tilgjengelig kartgrunnlag, flyfoto og lidardata.
Administrasjonen vurderer at det innenfor planområdet kan være et potensial for uregistrerte
automatisk freda kulturminner fra ulike perioder, særlig med tilknytting til eldre ferdselsårer,
men også en mulighet for bosetningsaktivitet fra ulike tidsperioder.

Administrasjonen varsler at det er nødvendi med en arkeolo isk re istrerin for å avklare
forholdet til automatisk fredete kulturminner 'f. undersøkelses likten etter kulturminneloven
&. Kostnadene med registreringen bæres av tiltakshaver. Administrasjonen vil først befare
området, når det blir bart og telefritt, før det blir oversendt en prosjektplan og et
kostnadsoverslag for registreringen. Kontaktperson for registreringen er arkeolog Nils Ole
Sundet, tlf. 907 45 363 eller e—post nils.ole.sundet austa derfk.no, eller arkeolog Ingvild
Paulsen, tlf. 474 52 181 eller epost in vild. aulsen austa derfk.no.

Nyere tids kulturminner

Veien fra Storbrua  -  Rislandsfeta er forskriftsfredet etter kulturminneloven § 22 a og har
følgende nummer i den nasjonale database forfredete kulturminner; Askeladden ID 129025.

Hvis veien eller dens nærmeste omgivelser blir berørt av reguleringssaken, må det søkes om
dispensasjon fra kulturminneloven. En slik søknad kan ikke behandles før
reguleringsarbeidet er lagt ut på offentlig høring. En eventuell dispensasjon og dets vedtak
skal innarbeides i reguleringsbestemmelsene etter det er fattet et vedtak om dispensasjon,
enten avslag eller vedtak med vilkår.

Dispensasjonssøknaden skal sendes til Aust-Agder fylkeskommune
v/kuIturminnevernseksjonen. Dersom dere har spørsmål angående den forskriftsfredete
strekningen, kan dere kontakte kulturminneseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune.

Med hilsen

Berit Weiby Gregersen
Rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk.
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Kopi  til: FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
STATENS VEGVESEN region sør Aust—Agder
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