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Oversendelsesbrev endring reguleringsplan planid: 4217_2018003  
Agder fylkeskommune ønsker å søke om mindre endring av reguleringsplan planid 
4217_2018003. Endringene omfatter justering og mindre flytting av vegtrase med tilhørende 
kryss, kollektivholdeplass, avkjørsler og annen veggrunn. Vegstandard er endret fra regulert H2 
vegnormal N100 (2014) til Hø1 vegnormal N100 (2018). 
 
Eksisterende plan er fra 2019. Endringene som er beskrevet vil føre til små endringer i plankart 
og vil i hovedsak berøre arealformål tilknyttet transport som kjøreveg, gang- og sykkelveg og 
annen veggrunn – grøntareal, samt noe arealformål landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift (LNFR) og Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 
 
Foreslåtte endring gir kostnadsbesparelser og vil redusere masseoverskudd, redusere omfang 
sprengning og masseflytting, lette overvannshåndtering, redusere inngrep bekker og myr, ligger 
bedre tilpasset landskapet og medfører ikke negative endringer i forhold til påvirkning på 
biologisk mangfold sammenliknet med traséen den erstatter. Løsningen vil fortsatt sikre 
fremkommelighet for store kjøretøy, øke trafikksikkerheten og redusere reisetid sammenlignet 
med dagens fylkesvei. 
 
Utfyllende informasjon om endringene kan leses i vedlegg 4 planbeskrivelse. Agder 
fylkeskommune oppfatter det slik at endringene kan ansees som en mindre endring etter Plan- 
og bygningsloven §12-14 siden endringene ikke går ut over hovedtrekkene i eksisterende plan. 
 
Høring gjennomført i perioden 10. juli 2020 - 21. august 2020. Det kom inn to innspill til planen. 
Innspillene er oppsummert og besvart i vedlegg 7.  
 
Gang- og sykkelveg ved Simonstad er synliggjort ved at den er regulert med arealformål gang- 
og sykkelveg i stedet for annen veggrunn. Arealplankart R007 og R007, samt tekniske tegninger 
C207 og C211 er revidert etter høring.  
 
Med hilsen 
 
 
 
Ragna Sølvi Pedersen-Rønningen 
Rådgiver 
Utbygging ressurs 
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Brevet er godkjent elektronisk.  
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