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Knut Solvang 10.08.2020 

1.1 Parkeringsplass på Hovdeheia for tursti til Hovdefjell er også snuplass 
for tømmerbiler. Slik tømmerbilene kan kjøre inn å så rygge inn på 
eksisterende skogsbilvei som er velteplass. 
 

Det skal være tilrettelagt arealmessig for at 
dette området også kan benyttes til 
vendehammer. Tenker at det er lite 
sannsynlig at det er fulle parkeringsplasser og 
uttak tømmer samtidig. Ved konflikt kan 
vogntog evt. kjøre inn nytt kryss ved fv. 412 
og rundt eksisterende fv. 415.   

1.2 Regner med at tidligere kjøpekontrakt står ved lag å at nye 
grunnavståelser blir justert opp mot eventuelt det som skal 
tilbakeføres til eiendommen. 

Tidligere kjøpekontrakt står ved lag og 
justeres mot arealbehovet for 
reguleringsendringen.  
 

Fylkesmannen 20.08.2020 

2.1 Vi viser til oversendelse fra Åmli kommune 10.07.2020, med Agder 
fylkeskommunes høringsbrev og søknad om forslag til endring av 
reguleringsplan for FV 415 Simonstad – Selåsvatn i Åmli kommune, jf. 
pbl § 12-14 annet ledd. Eksisterende reguleringsplan er fra 2019. Man 
har sett behov for justeringer av planen knyttet til mindre flytting av 
vegtrase med tilhørende kryss, kollektivholdeplasser, avkjørsler og 
annen veggrunn. Det framgår også fra høringsbrev at vegstandarden 
er endret fra regulert H2 vegnormal N100 (2014) til Hø1 vegnormal 
N100 (2018).  
 
I lys av de nasjonale og vesentlige regionale interessene vi er satt til å 
ivareta, har vi ingen særskilte merknader til de foreslåtte endringene, 
jf. over.  

-  

2.2 Vi har likevel en anbefaling, som må sees i sammenheng med 
tilgrensende detaljreguleringsprosess for trafikksikkerhet på 
Simonstad, som det nylig ble varslet planoppstart for. I nevnte 
reguleringsprosess planlegges gang- og sykkelveiløsning fra vestre 
kryss til Jordøya og frem til dit aktuelle reguleringsplan starter, like 
vest for Gjerustadkilen. Ettersom ny planlagt gang- og sykkelvei ender 
like vest for Gjerustadkilen, vil det være en strekning på rundt 500 
meter til kollektivholdeplassen i aktuelle plan like øst for 
Gjerustadkilen hvor det vil mangle gang- og sykkelvei.  

Arealer for eventuell fremtidig gang- og 
sykkelvei var ivaretatt under arealformål 
annen veggrunn i vedtatt plan.  
 
I forslag til reguleringsendring er gang- og 
sykkelveg synliggjort ved å legge inn 
arealformål gang-/sykkelveg (SGS).  
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Det vil etter vår vurdering være en stor fordel for myke trafikanter 
dersom man tilrettelegger for et komplett gang- og sykkelveisystem 
fram til nevnte kollektivholdeplass. Derfor foreslår vi at det reguleres 
inn gang- og sykkelvei på strekningen fra kollektivholdeplassen øst for 
Gjerustadkilen, og videre vestover fram til tilgrensende trasé for ny 
gang og sykkelvei som nylig hadde planoppstart.  

2.3 Vi ber om å få kopi av vedtaket med oppdatert plan. Notert. 
 


