Aust-Agder fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert
år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger,
bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

Fv. 415 Selåsvatn–Simonstad

Offentlig ettersyn detaljregulering
Statens vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune legger i samarbeid med
Åmli kommune et forslag til detaljreguleringsplan ut til offentlig ettersyn
i perioden 22.11.2018 til 10.01.2019. Planen er tilgjengelig på hjemmesiden
til kommunen, www.amli.kommune.no. Planen er tilgjengelig i papirformat
på Informasjonssenter i Rådhuset i Åmli og på regionvegkontor Arendal,
Langsæveien 4, 4846 Arendal.
Formålet med detaljreguleringsplanen
er å regulere areal for en ny vei som
bedrer fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Ny veg blir liggende sør
for eksisterende fv. 415. Eksisterende
fylkesveg blir liggende og foreslås
klassifisert om til fylkesveg, kommunal
veg og nedlagt etter veglovens §8
annet ledd.

Simonstad

Myrvang

Det er også regulert inn kollektivholdeplass ved Simonstad, arealer for
etablering kollektivholdeplass ved kryss fv. 412, gang- og sykkelveg langs
deler av vegstrekning, kryss for tilkobling eksisterende veg og avkjørsler
for driftsveger. Det legges til rette for at reguleringsplan kan bygges ut i to
parseller med deling ved Myrvang.
Vi ber om å få tilsendt eventuelle merknader til reguleringsplanen skriftlig
innen 10. januar 2019. Send merknadene til firmapost-sor@vegvesen.no
eller til Statens vegvesen region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal.
Merk med: «17/16070 Reguleringsplan fv. 415 Selåsvatn–Simonstad».
Har du spørsmål kan du kontakte
•
Øystein Lien, Statens vegvesen, oystein.lien@vegvesen.no tlf. 975 80 043
•
Ragna Sølvi Pedersen-Rønningen, Statens vegvesen, tlf. 920 86 556
ragna.solvi.pedersen@vegvesen.no
•
Tarjei Retterholt, Åmli kommune, tarjei.retterholt@amli.kommune.no
tlf. 371 85 261
Informasjonsmøte
Statens vegvesen arrangerer et åpent møte for å informere mer om
reguleringsplanen og svare på spørsmål torsdag 6. desember 2018,
kl.18-20 på rådhuset i Åmli.
Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.
Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

