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Sammendrag av innspill og merknader  
 
 
Begrep:  Mening:  
«tas til følge»  SVV foreslår at planen/planarbeidet tilpasses 

som følge av merknaden. Det er tatt med en 
beskrivelse av hvordan dette ivaretas  

«tas til etterretning»  En merker seg forholdet og vurderer dette 
nærmere i løpet av planprosessen  

«tas til orientering»  En merker seg forholdet, det det gjøres ikke 
spesielle tiltak i planarbeidet  

Liste over innkomne merknader: 
NR  Fra  Kommentar  
1  Sametinget     
2  Statsforvalter     
3  Vestfold og Telemark 

fylkeskommune  
   

4  NVE     
5  Gudny Anette Lofthus  Grunneier  
6  Karen Roed Jensen  Grunneier  
7  Ellen Ofte Jakobsen og Alt Jul 

Jakobsen  
Grunneier  

8  Ågot Jordstøyl  Grunneier  
9  Ingeborg Hovden  Grunneier  
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1  Sametinget  SVV merknad  
  a. Påpeker at alle samiske 

kulturminner fra 1917 eller 
eldre er automatisk fredet. 
Ellers ingen 
kulturminneligfaglige 
merknader.  

a. Tas til etterretning.  
  
  
  

  
  
  

2 Statsforvalter  
  a. Det skal gjennomføres ROS 

analyse.  
b. Fokus på trafikksikkerhet 
og overgang mellom gate og 
veg.  
c. Fokus på rett 
dimensjonering av ny bru.  
d. Ofteelvi er sterkt påvirket 
av regulering til 
vannkraftformmål. Elva har 
ellers godt potensiale som 
gytebekk/-elv.  
e. Redegjøre for 
naturmangfoldet  
f. Unngå tap av 
jordbruksareal.  
g. Vurderinger og 
redegjørelse av  

-Støy  
-UU  
-Vannforskriften  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

a. ROS analyse gjennomføres.  
b. Tas til følge.  
c. Tas til følge.  
d. Tas til følge.  
e. Tas til følge.  
f. Tas til følge.  
g. Tas til følge.  
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3 Vestfold og Telemark fylkeskommune   
a. Ber om at det innhentes 
landbruksfaglig uttalelse hvis 
landbruksjord blir 
omdisponert.  
b. Finne gode løsninger for 
kryssene.  
c. Fokus på myke trafikanter.  
d. Ber om at det settes 
klimakrav i innkjøp av 
byggeprosjektet i 
bestemmelsene.   
e. Sikre gode vannveier, 
forsinke og fordrøye vann.  
f. Fysiske tiltak i 
vann Påpeker at inngrep i 
vannforekomster må 
vannforskrifte ivaretas, og at 
egen tillatelse er nødvendig for 
utfylling i vann.  
g. Kulturminne Informerer om 
registrert kulturminne 
(automatisk fredet 
kulturminne) nær 
planområdet.   

   

a. Tas til orientering. Tiltak berør 
ikke landbruksjord utover det som 
alt er regulert til forretning/kontor 
og bolig jfr. dagens situasjon.  
b. Tas til følge.   
c. Tas til følge.   
d. Tas til etterretning.   
e. Tas etterretning.  
f. Nye bru innebar større 
lysåpning enn dagens bu, dermed 
vil ikke vassdraget bli mer berørt 
enn i dag.   
g. Tas til etterretning.   

   
   

4 NVE  
   a. Viser til at NVE har en 

kartbasert veileder for 
reguleringsplan gir føringer for 
alle aktuelle fagområder.  

a. Tas til etterretning.  
   
   
   
   
   
   

5 Gudny Anette Lofthus  
  a. Opptatt av å beholde 

jordbruksmark.   
b. Ønsker gangveg eller noe 
liknede fra eiendommen langs 
ny veg mot butikken.  

 
 
 
 
  

a. Tas til orientering. Tiltak berør 
ikke landbruksjord utover det som 
alt er regulert til forretning/kontor 
og bolig jfr. dagens situasjon.  
b. Tas til orientering.  
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6 Karen Roed Jensen   
a. Opptatt at vegen ikke blir 
lagt nærmere deres eiendom.  

a. Eksiterende veg beholdes 
utenfor eiendommen.    

7 Ellen Ofte Jakobsen og Alf Jul Jakobsen   
a. Opptatt av trafikksikkerhet 
gjennom sentrum.  

a. Tas til etterretning. 
Gatesystemet oppgraderes.  

8 Ågot Jordstøyl   
a. Opptatt av å beholde 
jordbruksmark og drenering av 
sidearel.  

   

a. Tas til orientering. Tiltak berør 
ikke landbruksjord utover det som 
alt er regulert til forretning/kontor 
og bolig jfr. dagens situasjon.  

9 Ingeborg Hovden   
a. Opptatt av at nye veg ikke 
legges nærmere boligen.  
b. Opptatt av gang- og 
sykkelvegen forlenges langs 
Øyfjellvegen  
c. Opptatt av støyutfordringer 
ved boligen.  
d. Ønsker fartsdempende 
tiltak på hovedveg.  

a. Tas til etterretning. Nytt kryss 
tilpasses dagens situasjon.  
b. Tas til orientering.  
c. Tas til følge.  
d. Tas til etterretning.  

  
  
 


