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Planen ble kunngjort i perioden 06.07 – 24.08.20. Det kom inn 5 merknader. Sammendrag av innkomne merknader og forslagstillers 
kommentar til disse følger av tabellene nedenfor. Merknadene er i sin helhet også vedlagt planforslaget.  

 
Uttalelser fra offentlige myndigheter mm 

 Dato Oppsummering av merknader  Forslagsstillers kommentarer 
Fylkesmannen i Agder Brev av 

20.08.20 
Fylkesmannen finner det positivt med en 
trafikksikkerhetsløsning langs fv 415. 
Fylkesmannen ber om en særskilt vurdering av 
hvorvidt barn og unge sikres i tilstrekkelig grad, ved 
sammenblandet trafikk (atkomst, 
traktor/landbruksmaskiner). Det er positivt at det 
legges opp til medvirkning fra barn og unge.  
 
Landbruksinteresser 
Planen medfører omdisponering av dyrka mark. Da 
det aktuelle tiltaket er å anse som et meget 
samfunnsnyttig tiltak, kan noe omdisponering av 
dyrka jord forsvares. Gode driftsforhold må 
hensyntas. Det oppfordres til kompenserende tiltak. 
Det må gjennomføres en landbruksfaglig vurdering 
og utredning. 
 
Natur- og miljøvernhensyn 
Fylkesmannen påpeker viktigheten av å ivareta 
vannmiljøet i Nidelva med tanke på ev. avrenning 
både fra anleggsarbeidet og fra overvann fra veien. 
Vannmiljø må utredes og hensyntas. Det vises til 
vannressursloven § 11 om begrenset naturlig 
vegetasjonsbelte.  
 
Det er gjort punktregistreringer av den nær trua 
fuglearten stær langs den aktuelle veitraséen. 

Det blir i liten grad sammenblanding av trafikk i 
området. Atkomsten til en hytte/bu i øst samt noen få 
boliger i vest går via GS-vegen. Den totale 
belastningen knyttet til evt. kjøring på GS-vegen vil 
være lav. Videre er potensialet for gående og syklende 
på GS-vegen lavt. Mulige konfliktsituasjoner knyttet til 
gående/syklende og trafikk vil være få. 
 
Landbruksinteresser 
Planen legger til rette for å slake ut fyllingsskråninger 
mellom gs-vei og jordbruksareal. Dvs. at det er mulig 
med jordbruksproduksjon tilnærmet til skulder på gs-
vei. Se planbeskrivelsen. Vi kan ikke se at det er 
behov for ytterligere utredninger av landbruk. 
 
Natur- og miljøvernhensyn 
Overvann ledes til terreng og Nidelva jf. dagens vei. 
Vannføringen i Nidelva er stor. Se planbeskrivelsen 
 
Samfunnsinteressene knyttet til en GS-veg på 
strekningen vurderes som sterkere enn hensynet til 
bevaring av evt. osp i området for å ivareta stær. Stær 
er en nær truet art. Det vurderes ikke behov for å 
kartlegge evt. hekkelokaliteter for stær da GS-vegen 
ikke vurderes å kunne legges utenom et evt slikt 
område.  
 



VEDLEGG 3 
OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL INNKOMNE MERKNADER VED KUNNGJØRING 
 

 
Forslag til detaljreguleringsplan for trafikksikkerhet fv 415 Simonstad 

    Side 2 av 3 

 

Fylkesmannen ber om at eventuelle og potensielle 
hekkeplasser for stær i eller i nærheten av 
planområdet kartlegges og sikres bevart.  
 
Det påpekes videre at fremmedarten hagelupin er 
observert langs den aktuelle traséen. Planarbeidet 
bør ta høyde for å begrense risiko for spredning av 
fremmede arter i forbindelse med massetransport i 
anleggsfasen.  
 
For øvrig vises det til veiledere og lovverk som må 
legges til grunn. Fylkesmannen minner også om 
sjekklisten.   
 

 
 
 
 
 
Håndtering av fremmede arter gjøres i fbm 
anleggsarbeidet.  
 
 
 
 
Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan er  
vedlagt kunngjøringen. 

Agder Fylkeskommune Brev av 
25.08.20 
og 
e-post av 
18.09.20 

Planarbeidet må ivareta hensynet til landskap, 
friluftsliv, natur og miljø på en god måte. 
Fylkeskommune ser positivt på at det er lagt opp til 
aktiv medvirkning med barn og unge og at hensyn 
for denne gruppen skal avklares gjennom 
planprosessen. 
 
Det er uheldig at GS-vegen stopper ved grensen til 
områdeplanen til Simonstad næringsområde da det 
ikke er tilrettelagt GS-veg i dette området.  
 
Det er planlegges busstopp ved rundkjøring i 
Simonstad næringsområde. Dette må sees i 
sammenheng med planleggingen av busstopp.  
 
Det er behov for arkeologisk registrering av 
planområdet. Fylkesveg 415 er forskriftsfredet fra 
Storbrua til Rislandfeta. Det må fremkomme hvilke 
inngrep som skal gjøres knyttet til veien. Inngrep i 
et vedtaksfredet kulturminne vil kreve dispensasjon 
fra Kulturminneloven. 
 

 
Se planbeskrivelsen for konsekvenser. 
 
 
 
 
 
Gående og syklende vil måtte benytte lokal atkomstvei 
i næringsområdet. Hastigheten på trafikken inne på 
atkomstveien er vesentlig lavere enn hastigheten på fv. 
415. Potensialet for gående og syklende er lavt og 
konfliktsituasjonen vurderes som liten.  
 
Det er ikke planlagt bussholdesplasser innenfor 
planområdet. 
 
Det er gjennomført arkeologisk befaring, og det er ikke 
behov for ytterligere arkeologiske undersøkelser, jf e-
post fra fylkeskommunen 18.09.20.  
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Det vises til håndbok N101 og N100 vedr. krav til 
GS-veg.  
 

NVE Brev av 
12.08.20 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal 
NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE 
legger til grunn at kommunen vurderer om planen 
ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. Det vises til veiledere og verktøy som 
anbefales brukt i videre planlegging.  

Planområdet berører flomsonen langs Nidelva. GS-veg 
er lagt høyder i tråd med bestemmelser til 
kommuneplanen. Se planbeskrivelsen for ytterligere 
vurdering. 

Barn og unges representant 
Unddomsrådet 

22.09.21 Ungdomsrådet har ingen bemerkninger til planen.  
 

 

 
Uttalelser fra andre  

 Dato Oppsummering av merknader Forslagsstillers kommentarer 
Stian Stebekk E-post av 

23.08.20 
Stebekk er eier av gnr/bnr 44/130 og har vei og 
parkeringsrett på gnr/bnr 44/48 som må hensyntas 
ved planlegging av GS-veg. 

GS-veg er planlagt slik at vei og parkering til Stebekk 
er ivaretatt. Se plankart. 

Helga og Oddvar Hushovd Brev/e-
post 
21.08.20 

Hushovd er eiere av gnr/bnr 44/24, 48 og er i 
utgangspunktet positive til å gjøre noe med 
trafikksikkerheten for myke trafikanter. Fv 415 ligger i 
dag ca. 8 m fra hjørnet av huset til Hushovd, og 
Hushovd mener det ikke er rom for å legge ny GS-
veg mellom fylkesvegen og huset. Det bør være 
mulig å flytte fv 415 noe sørover mot jernbanelinjen 
og la dagens nordre vegkant bli vegkant på ny GS-
veg forbi huset. Hushovd viser til GS-veg parallelt 
med fylkesveg kan bygges arealeffektivt jf. 
fylkesvegen mellom Birkeland og Lillesand. Hushovd 
protesterer og motsetter seg på det sterkeste at 
eiendommen blir delt og får vei på alle sider. 
Planområdet må utvides til også å gjelde området 
mellom fv 415 og jernbanelinjen fra eiendommen 
44/29,46 og til avkjøringen til Jordøya/Bergene Holm 
Nidarå. 

GS-veg er planlagt mellom fylkesveien og Hushovd sitt 
hus. Det er lagt inn smalt veiskille for å begrense 
arealbeslaget. Atkomstveien flyttes til vest for uthus. 
Justering av linjeføring på fylkesveien er ikke aktuelt 
pga. kostnader og vern. Se planbeskrivelsen for mer 
detaljer. 

 


