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NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering - Utbedring av rv. 

41 på tre delstrekninger mellom Søre Herefoss og Hynnekleiv - Birkenes 

kommune 

 

Vi viser til varsel om oppstart datert 05.10.2021.  

  

Om NVE  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å 

bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde 

strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale 

interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven (pbl).  

NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand 

til konkrete problemstillinger. På grunn av stor saksmengde i forhold til tilgjengelige ressurser har ikke 

NVE kapasitet til å gå konkret inn i alle varsler om oppstart til reguleringsplaner. Etter en faglig 

prioritering gir vi bistand til de kommunene som har størst behov.   

  

NVEs generelle veiledning  

NVEs kartbaserte veileder for reguleringsplan er en veileder som leder dere gjennom alle våre 

fagområder og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i reguleringsplanen. Vårt 

innspill er at dere går gjennom denne kartbaserte veilederen og bruker den i planarbeidet. Forslagstiller 

har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.  

Vi anbefaler også at dere bruker våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og 

veiledningen lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/.   

På NVEs internettsider finner dere også koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også 

mye arealinformasjon på NVEs kartløsninger.  

  

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/arealplanlegging/
https://www.nve.no/karttjenester/?ref=mainmenu
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NVE sin oppfølging av planarbeidet  

Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. NVEs 

veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging.   

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I 

plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i 

planen. NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt 

planer som sendes på høring til NVE.  

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken.  

 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Turid Bakken Pedersen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   

   

 

  

Kopi til: 

STATSFORVALTEREN I AGDER 

 

 

 

 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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Birkenes kommune - Varsel om oppstart av planarbeid - Delstrekninger Rv 41 Søre 
Herefoss-Hynnekleiv - Bane NORs uttalelse 

Viser til brev mottatt 11.10.21 

Sørlandsbanen er av nasjonal betydning for gods- og persontrafikk. Banen er 549 kilometer lang 
og strekker seg fra Drammen til Stavanger. Fra Drammen følger banen en indre trasé til 
Kristiansand og videre vestover på tvers av dalførene i Agder mot Stavanger.   

Varsel om oppstart viser tre strekninger for utbedring av veg. Jernbanen går parallelt med rv.41. på 
strekningen kryss Stasjonsbyen til Gauslå.  

Området er i kommuneplanens arealdel vist med linjesymbol samferdsel jernbane og sideområder 
er avsatt til LNF. Over jernbanen er det i tillegg hensynssone bevaring naturmiljø og faresone 
flomfare. 

 
Nærføring med jernbanen  
På enkelte steder er avstanden mellom eksisterende veg og jernbane i underkant av 10 meter. 
Langs strekningen er det vekslende terreng, og innimellom er det bratte skjæringer mellom veg og 
jernbane. Det vises til Bane NORs tekniske regelverk som angir minstekrav for avstand mellom veg 
og jernbane uten sikringstiltak.  

Vi minner om at innenfor 30 meter fra nærmeste spors midtlinje må det innhentes tillatelse fra Bane 
NOR for anleggstiltak. Dette er med hjemmel i Jernbanelovens §10 og gjelder uavhengig av 
reguleringsplan eller annen byggegrense. 

Dersom Bane NORs eiendom inngår i planarbeidet må denne avsettes til baneformål.  

 

Krav til dokumentasjon og sikker byggegrunn 
I planarbeidet må det fremlegges dokumentasjon som belyser tiltakets virkninger for jernbane. 
ROS-analysen må omtale tiltakets konsekvenser for jernbanen i anleggsperioden og permanent 
situasjon jamfør plan- og bygningslovens § 3-1 og § 4-3.  
Bane NOR vil ikke tillate inngrep i jernbanens fyllinger mot Herefossfjorden, eller andre tiltak som 
kan utsette jernbanen for økt fare for flom-, erosjons-, setnings- og/eller skredskader. Vi gjør også 
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oppmerksom på at overvann ikke kan ledes mot jernbanen. Nytt vegtiltak kan ikke legge til grunn 
bruk av jernbanens stikkrenner. 

Tiltak må etableres på en slik måte at jernbanens underbygning og sikker byggegrunn ivaretas og 
prosjektet må utføres og driftes på en slik måte at det ikke fører til togstans eller redusert 
kjørehastighet på jernbanen.  

Dersom det skulle vise seg at arbeidene likevel betinger perioder med stopp i togtrafikken, må 
arbeidet legges til perioder hvor Bane NOR selv har planlagt sportilgang og arbeider på samme 
strekning. Det er uaktuelt for Bane NOR å stenge en strekning utelukkende pga. eksternes behov. 
Det er videre viktig at prosjektet følger Bane NORs prosesser for innmelding av arbeider som 
påvirker togtrafikken. 
 
 

Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i 
vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: https://www.banenor.no/Om-
oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/ samt i vårt tekniske regelverk: 
https://trv.banenor.no/wiki/Forside  

Vi forventer at forslagsstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides planforslag.  

Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller helt konkrete spørsmål der det 
er behov for avklaring, ber vi om at det tas kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ragnhild Lien       Ragnhild Haslestad 
sjef Planforvaltning     senioringeniør  
Bane, Drift og teknologi  
 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

 

https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/
https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/
https://trv.banenor.no/wiki/Forside
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Innspill til oppstart av planarbeid - Rv. 41 - Søre Herefoss-Hynnekleiv, Birkenes kommune   
 
Viser til oversendelse fra 5.10 og 11.10.2021.  
 
Hensikten med planarbeidet er utbedring av riksvei 41 mellom Søre Herefoss og Hynnekleiv for 
en bedre trafikkavvikling og -sikkerhet. Det skal i utgangspunktet utbedre eksisterende vei på tre 
delstrekninger. Disse er henholdsvis Søre-Herefoss til Engebu (Støa), Askåna til Smedbakken, 
Kryss stasjonsbyen til Gauslå. Det opplyses i tillegg at det stedvis kan bli aktuelt med ny trase av 
terrengmessige årsaker (jf. geometriske krav).  
 
Planarbeidet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Birkenes kommune.  
 
Innspill  
Utbedring av riksveinettet i Agder er nødvendig og viktig arbeid og fylkeskommunedirektøren ser 
positivt på planoppstarten.  
 
I det videre planarbeidet forutsettes det at det tas normale planhensyn, i forhold til klima, miljø 
og naturinteresser, barn og unges interesser og gjennomførbarhet. Vi har følgende spesifikke 
merknader tilknyttet kulturminnevern, vannmiljø og friluftsliv/rekreasjon.  
 
Vannmiljø 
Rv 41 ligger langs Tovdalsvassdraget og det er flere bekker i området. Utredning av naturverdier 
må ta for seg viktige aspekter med tanke på vannmiljø og vannlevende organismer. Påvirkning 
av vannkvalitet er et viktig miljømessig hensyn. Fylkeskommunedirektøren vil derfor fremheve 
miljømålene for vannforekomstene på Agder som er gitt med den nasjonale vannforskriften og 
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021. Som en hovedregel skal ikke 
miljøtilstand i berørte vannforekomster forringes og miljømålet i berørte vannforekomster skal 
sikres jf.§ 4-7 i vannforskriften. Tiltakshaver er ansvarlig for at de nødvendige tiltak iverksettes 
slik at forringelse av miljøtilstand ikke forekommer.  
 
Dersom tiltaket medfører at miljømålene for vannforekomstene ikke nås eller tilstanden vil bli 
forringet må det vurderes om vannforskriften § 12 kommer til anvendelse. Det er kommunen 
som har ansvar for at denne vurderingen blir gjort. 
 
 
Friluftsliv/rekreasjon  
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Tovdalsvassdraget er i seg selv en opplevelsesressurs, og det bør i den forbindelse vurderes å 
sette av arealer til parkering og opphold langs vassdraget. Det er fisk i vassdraget, og det kan 
være aktuelt å tilrettelegge for fritidsfiske. Det kan være hensiktsmessig at å sette av arealer slik 
at tilretteleggingen kan få en universell utforming.  
 
Vassdraget kan i tillegg anvendes til padling/roing, og vi oppfordrer derfor om å vurdere om det 
er aktuelt å sette av areal til parkering og utsettingsbrygge. 
 
Kulturminnevern 
Markerte linjer for nye delstrekninger for rv. 41 ligger på et overordnede nivå, og eksakt omfang 
av planområde og anleggsområde er ikke angitt. På det nåværende stadium kan vi ikke se noen 
umiddelbare konflikter med kulturminner/-miljøet. Det er derfor hensiktsmessig at regulant tar 
kontakt med avdeling for kulturminnevern i løpet av planprosessen når traseforslag og/eller 
område er nærmere angitt.  
 
Videre har vi vurdert at det må gjennomføres en arkeologisk registrering av planområdet for å 
avklare om planlagte tiltak er i konflikt med automatisk fredete kulturminner, jf. 
kulturminnelovens § 9. Det vil i forbindelse med den arkeologiske registreringen bli foretatt en 
samlet vurdering av kulturminner og kulturmiljø. 
 
Registreringen vil bli utført som en maskinell flateavdekning/sjakting. Utgiftene til registreringen 
dekkes av tiltakshaver, jf. kulturminnelovens § 10. Omfang og utgifter til arkeologisk registrering 
fastsettes etter en felles befaring med tiltakshaver, og mer informasjon om planområdets 
størrelse.  
 
Vi gjør oppmerksom på at undersøkelsesplikten etter kulturminneloven formelt inntrer når planen 
legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10. Av hensyn til en mest mulig 
forutsigbar planprosess anbefales imidlertid at de arkeologiske registreringene foretas så tidlig 
som mulig - og da i meldingsfasen. Vår kontaktperson når det gjelder forholdet til 
kulturminneloven er arkeolog Snorre Haukalid (snorre.haukalid@agderfk.no). 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ingvild Nina Skjong    Ingunn Dahlseng Håkonsen 
Avdelingsleder    Rådgiver 
Plan                        Plan 

    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: BIRKENES KOMMUNE 

STATSFORVALTEREN I AGDER 
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  Vår dato:  Vår ref.: 
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 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rebecca Melby-Tørå, +47 37 01 75 97 
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Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Rv. 41 Søre-
Herefoss til Hynnekleiv, delstrekning, i Birkenes kommune 

Vi viser til brev av 05.10.2021 fra Statens vegvesen med melding om påbegynt reguleringsplanarbeid 
for Rv. 41 Søre-Herefoss til Hynnekleiv i Birkenes kommune. 
 
Formål og planstatus 
Formålet med planen er å legge til rette for utbedring av rv. 41 på tre delstrekninger 
mellom Søre Herefoss og Hynnekleiv i Birkenes kommune. Strekningen utgjør totalt ca. 8,5 km. 
Delstrekningene er Søre-Herefoss til Engebu (Støa), Askåna til Smedbakken og Kryss Stasjonsbyen til 
Gauslå. 
 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt med arealformål Landbruk, Natur og Friluftsliv. 
 
Innspill fra Statsforvalteren  
Forurenset grunn 
Det er registrert sulfidholdig grunn nord i planområdet. I områder hvor det er kjent at berggrunnen 
er sulfidholdig, eller det er mistanke om at den er det, må utbygger gjennomføre tilstrekkelige 
undersøkelser av berggrunnen før planforslag kan legges på høring og vedtas. Undersøkelsene må 
bl.a. omfatte geologisk befaring og boresteinsprøver av nødvendig omfang. Det må benyttes 
kompetent fagmiljø for å vurdere omfanget av prøvetakingen (prøvepunkt og antall prøver) og 
analysemetode. En vurdering av analyseresultater og berggrunnens syredannende potensial skal 
vedlegges planforslaget. 
 
Erfaringer viser at selv svovelinnhold på under 0,18 % kan føre til skadelig utslipp. Dette antas å ha 
en sammenheng med at ulike sulfidmineraler har ulikt reaksjonspotensiale. Statsforvalteren mener 
at alle prøver med høyere enn 0,02 % innhold av svovel enten må defineres som forurenset, 
alternativt må det gjennomføres ytterligere analyser for å vurdere steinmassenes 
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reaksjonspotensiale, jamfør naturmangfoldlovens krav til tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og føre-
var-prinsippet.  
 
Vi viser også til forurensningsforskriftens § 2-4 og § 2-5. Tiltaksplanen skal godkjennes av 
kommunens forurensningsmyndighet, og nødvendige rekkefølgebestemmelser som følger av 
anbefalinger i tiltaksplanen, må innarbeides i planene. Vi ber om at dette er på plass ved offentlig 
ettersyn av et planforslag. 
 
Utbygger må redegjøre nærmere for de hydrologiske/hydromorfologiske forhold ved planområdet, 
både før og etter tiltak. Nedbørsfeltet må beskrives og det må fremgå hvilke vassdrag som vil bli 
berørt av tiltaket.  
 
Planområdet drenerer til Herefossfjorden som renner videre ned mot Flakksvann og derfra renner 
videre ut i Tofdalsfjorden i Kristiansand. Herefossfjorden er registret med kjemisk og biologisk god 
tilstand. Det er registrert flere fiskearter i fjorden blant annet den rødlista arten ål. I Flakksvann er 
det registrert elvemusling. Arten er registrert som sårbar (VU) i rødlista, og den omfattes av en egen 
nasjonal handlingsplan. Forringelse og ødeleggelse av leveområder er den største trusselen for 
elvemuslingen. I den aktuelle saken finner vi det relevant å bemerke at sur avrenning til vassdraget 
vil kunne forringe leveområder for elvemuslingen nedstrøms. Tiltak som medfører sur avrenning og 
påfølgende endring i vannkjemi vil kunne oppfattes som et brudd på lov om vern mot 
forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7, og må ikke tillates.  
 
Siden det er påvist sulfidholdig berggrunn innenfor planområdet mener vi at det uavhengig av 
resultater av før-kartlegging, må etableres et prøvetakingsprogram for å overvåke vannkvaliteten i 
resipienten i forkant av en eventuell utbygging. Overvåkingen bør vare ut utbyggingsperioden. På 
bakgrunn av foreliggende og nye data må plandokumentene gjøre rede for resipientenes 
miljøtilstand, jamfør veileder 02:2018 «Klassifisering av miljøtilstand i vann», samt gi en vurdering av 
hvordan sannsynlige scenarier vil kunne påvirke vannforekomstene nedstrøms planområdet for 
relevante parametere, jf. vannforskriftens § 4 og miljømål for overflatevann. Beregningene må 
utføres av kompetent fagmiljø. Det er tiltakshaver som har ansvar for å fremskaffe informasjon om 
virksomhetens påvirkning i tråd med forskrift om konsekvensutredninger, sektorlovverk og 
naturmangfoldloven. 
 
Vi minner for øvrig om at regional plan for vannforvaltning skal legges til grunn for all virksomhet og 
planlegging i vannregionen og kommunen, jamfør vannforskriftens § 29 om vedtak av 
forvaltningsplaner. 
 
Ras 
Deler av strekningen er avmerket som rasutsatt. Det fremgår av Statlige planretningslinjer for klima- 
og energiplanlegging og klimatilpasning at forskjellige typer skredfare legger klare begrensninger for 
arealplanleggingen. Det er mange utløsende faktorer for skred og de påvirkes i ulik grad av 
klimaendringer. Detaljkartlegging av disse er påkrevd i reguleringsplanarbeidet, om det ikke er 
tilstrekkelig utredet tidligere. Vi forventer at NVE har fått oversendt varsel om oppstart for uttalelse. 
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Rasområdene må detaljplanlegges og nødvendige rassikringstiltak må beskrives og sikres i planens 
juridiske dokumenter. 
 
Fremmede arter  
Det er et nasjonalt mål at spredning av fremmede organismer skal begrenses, jf. Forskrift om 
fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716). Denne forskriften har i kapittel 5 krav til aktsomhet, og 
til virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede organismer.  

Statsforvalteren ber om at det gjøres rede for eventuelle forekomster av fremmede arter innenfor 
planområdet. Planarbeidet bør ta høyde for å begrense risiko for spredning av fremmede arter i 
forbindelse med massetransport i anleggsfasen. Reguleringsbestemmelsene bør derfor sikre at nye 
masser som tilføres planområdet skal være rene også med hensyn til å inneholde frø og/eller 
plantedeler fra uønskede fremmede arter. 

I denne sammenheng vil vi vise til veileder om massehåndtering og fremmede arter utarbeidet av 
SWECO utarbeidet i 2015 for Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Aust-Agder. 

På mark med et etablert og naturlig vegetasjonsdekke har fremmede plantearter små muligheter til 
å etablere seg, mens på «forstyrret mark», f.eks. etter et anleggsarbeid med mye masseforflytting, er 
sannsynligheten for etablering av fremmede plantearter stor, selv uten tilførsel av urene masser. 
Statsforvalteren vil derfor gi råd om at det gis bestemmelser om etablering av et naturlig 
vegetasjonsdekke på utfyllinger, skråninger og andre typer areal som vil være sårbare for etablering 
av fremmede arter. 
 
Bekk 
Det er to bekker som krysser planområdet. Bekken helt syd er registrert som fiskeførende, men har i 
dag et vandringshinder ved kryssing av dagens vei. Dersom det skal gjøres utbedringer i forbindelse 
med kryssingen av nevnte bekk, forventer vi at det tilstrebes å anlegge ny kryssing på en slik måte at 
eksisterende vandringshinder fjernes slik at fiskevandring gjenopprettes. Det er usikkert om bekken 
lenger nord, ca. midtveis i planområdet, er fiskeførende. Dersom den er fiskeførende i dag 
forutsetter vi at veien utformes slik at vandring opprettholdes. Dersom det er vandringshinder der i 
dag, oppfordrer vi til at det også her sees på muligheten for å gjenopprette vandring.  
 
Eldre skog med hogstklasse 5, dyrka mark og terrenginngrep 
Traseen ligger tett på Herefossfjorden mot vest, med et bratt terreng på østsiden av veien. Helt syd i 
planområdet er det arealer registrert som dyrket mark. Å anlegge en rettere og bredere vei er 
utfordrende, og vi ser at det er flere, herunder potensielt motstridende hensyn som må vektes opp 
mot hverandre. Vi forventer at det sees på flere løsninger og at det foretas grundige avveininger i 
videre planlegging. Vektingene som er blitt gjort ved valg av trasé må synliggjøres.  
 
Langs en mindre del av traseen er det registrert eldre skog med hogstklasse 5. Det bør avdekkes om 
det er store gamle trær i området og om mindre justeringer av traséen kan ivareta disse.  
 



  Side: 4/4 

Statsforvalteren minner om at kantvegetasjonen langs vassdrag med årssikker vannføring er 
lovbeskyttet, jf. vannressursloven § 11. I bestemmelsen fastsettes et generelt krav om at det skal 
opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for 
planter og dyr. Vannressursene med kantvegetasjon og arealer som grenser til, må forvaltes slik at 
de er til mest mulig glede og nytte for alle, og slik at ressursene og det biologiske mangfoldet blir tatt 
vare på. Vi viser i den sammenheng til veileder om Kantvegetasjon langs vassdrag utgitt av NVE i 
2019. Med bakgrunn i dette forventer vi at det som utgangspunkt sikres en funksjonell kantsone mot 
fjorden. Bredden på kantsonen må sees i sammenheng med og vektes opp mot behovet for 
nødvendige terrenginngrep på motsatt side av veien. 
 
Utover dette ber vi om at følgende vurderes og gjøres rede for i det videre planarbeidet: 
 

- Klima- og energiplanlegging, jf. pbl § 3-1 første ledd bokstav g). Se bl.a. Miljødirektoratets 
veileder: 

- Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4.  
- Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021. 
- Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. 
- Universell utforming, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. 
- Barn og unges oppvekstvilkår, herunder trygg adkomst til barnehage, skole og andre 

aktiviteter, samt lekearealer som er tilfredsstillende med hensyn til sikkerhet, omfang og 
lokalisering, jf. pbl. § 1-1 femte ledd og rundskriv om barn og planlegging T-2/2008. 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og 
bestemmelser, jf. pbl. § 4-3. Veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – 
metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen» (DSB/2017) anbefales. 
Klimaendringer/klimatilpasning skal også belyses i ROS-analysen, se i denne sammenheng 
bl.a. www.klimatilpasning.no. 

- Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 7. 
- Vannforskriften § 12. 

 

For øvrig minner Statsforvalteren om vår sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplaner. Sjekklisten 
kan hentes elektronisk fra vår hjemmeside; https://www.fylkesmannen.no/agder/Plan-og-
bygg/Arealforvaltning/  

 
 
 
Med hilsen 
 
Heidrun Flognfeldt Andreassen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Rebecca Melby-Tørå 
rådgiver 
Miljøvernavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent

http://www.klimatilpasning.no/
https://www.fylkesmannen.no/agder/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/
https://www.fylkesmannen.no/agder/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/


Fra: gunn <gunn@slettenehage.no> 
Sendt: 25. oktober 2021 08:36 
Til: Firmapost 
Emne: Eg.41 Søre-Herefoss-Hynneleiv, destrekning Askeråna-Smedbakken 
 
Kategorier: Anne Margrete 
 

Hei!  

Jeg vil informere dere om at vi har to brønner på oversida av veien, og ønsker å få erstattet de 

med borevann. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Gunn Elisabeth Slettene  

Slettene Hage  

Herefossveien 2117 

4765 Herefoss 

Mob: 93052090 

Nettbutikk: https://slettenehage.no/ 

 



Fra: gunn.elisabeth.slettene@gmail.com 
Sendt: 14. oktober 2021 12:04 
Til: Firmapost 
Emne: Rv.41 Søre-Herefoss-Hynnekleiv, delstrekninger 
 
Hei! 
Jeg har to innspill av natur- og kulturlandskap-karakter: 
 

1. Dalføret mellom Birkeland og Gauslå kalles for «blåveisdalen» på folkemunne. Jeg ber om at 
blåveisforekomstene tas vare på ved utbygging av vei, både for biologisk mangfolds skyld, og 
for opplevelsen med å kjøre langs veien i april sin skyld. 

2. Jeg har nettopp anskaffet geiter(pr.01.07.21) for å ta i bruk gamle kulturbeiter som er grodd 
igjen på andre sida av riksveien. Jeg ber om at dere vil planlegge inn muligheter for husdyr å 
krysse vegen, sånn at vi i framtida også kan bruke alle gårdens ressurser. 

 
Mvh Gunn Elisabeth Slettene 
 



Fra: gunn.elisabeth.slettene@gmail.com 
Sendt: 14. oktober 2021 12:11 
Til: Firmapost 
Emne: Rv.41 Søre-Herefoss-Hynnekleiv, delstrekninger 
Vedlegg: riksvei 41.pdf 
 
Mulig jeg har sendt dette før, men finner det ikke i mine sendte elementer, så sender det en gang til 
for sikkerhets skyld: 
Hei!  
Jeg har sendt denne meldinga til Herefoss bygdeutvikling, og ber om deres støtte for å utvide gang- 
og sykkelsti og 60-sona ut til Ytre Slettene, sånn at vi igjen kan bli en naturlig del av Herefoss 
sentrum: 
"Geir og Gunn ønsker gang- og sykkelsti og 60-sone fra Ytre Slettene: 
-vi føler oss litt avsondra fra bygda pga veien. 
- vi tenker det ikke blir bedre med gul stripe og rett vei, det betyr i praksis mange biler rundt 
100km/t. 
- vi har en tomannsbolig, og både hos oss og naboene vil det jo før eller siden komme yngre folk med 
barn som skal ha en trygg skolevei. 
- vi er i ferd med å etablere en café som skal medføre mer trafikk ut og inn til gården vår. 
-Vi ønsker at folk i bygda kan ta turen ut til oss og bruke caféen og stranda vår uten bruk av bil. 
- vi skal søke skjenkebevilling og trenger trygg vei for de som går ut til oss(-kanskje spesielt på veien 

hjem...😉)" 
Vi ber da spesielt Birkenes kommune om støtte med å få dette med i videre utredning og 
prosjektering av riksvei 41 mellom avkjørsel til skolen, evt Smedbakken og Ytre Slettene. Dette vil 
være viktig både for trafikksikkerheten for myke trafikkanter, og for miljøet vårt med mulighet for 
rekreasjon og tur på Herefoss uten bruk av bil.  
Det vil være et sentrumsutviklende tiltak i et av kommunesentrene som det ellers ikke blir gjort så 
mye med.» 
vedlagt kommunestyrets vedtak for noen år siden. 



Birkenes kommune 
  
 

 

 

 

Saksframlegg 
    

Saksnr Utvalg Type Dato 

059/15 
 

Tjenesteutvalget PS 30.11.2015 

121/15 
 

Kommunestyret PS 17.12.2015 

 

Statens vegvesen, Region Sør.Grunnlagsdokument for utvikling av Rv 41 
 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Birkenes kommunestyre slutter seg til de anbefalinger Statens vegvesen, region sør gir til tiltak og 
prioriteringer i Grunnlagsdokument for utvikling av RV 41. 

 
Vedlegg: 
Rv  41 Grunnlagsdokument 29102015 
 
 
 
Tjenesteutvalget - 059/15 
 
Tjen - behandling: 
Tilleggsforslag fra Høyre v/Jon Inge Holm: 

Birkenes Kommunestyre ber Statens Vegvesen om å legge inn følgende langsiktige tiltak i 
grunnlagsdokumentet: Ny trasé utenom eller gjennom Birkeland sentrum. 

Birkenes Kommunestyre ber Statens Vegvesen om å legge inn følgende i prioriterte tiltak i 
grunnlagsdokumentet: Gang- og sykkelsti på strekningen Askåna – Herefoss. 

Avstemmingen:  Administrasjonens forslag ble først stemt over, deretter Høyres forslag. 

Enstemmig, 9 stemmer for administrasjonens forslag   

Enstemmig, 9 stemmer for Høyres tilleggsforslag del 1 

Enstemmig, 9 stemmer for Høyres tilleggsforslag del 2 

 
 
Tjen - vedtak: 
Birkenes kommunestyre slutter seg til de anbefalinger Statens vegvesen, region sør gir til tiltak og 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Øyvind Raen K2 - Q12 
 

09/1402 

   



prioriteringer i Grunnlagsdokument for utvikling av RV 41. 

Birkenes Kommunestyre ber Statens Vegvesen om å legge inn følgende langsiktige tiltak i 
grunnlagsdokumentet: Ny trasé utenom eller gjennom Birkeland sentrum. 

Birkenes Kommunestyre ber Statens Vegvesen om å legge inn følgende i prioriterte tiltak i 
grunnlagsdokumentet: Gang- og sykkelsti på strekningen Askåna – Herefoss. 

 
 

 
 
Kommunestyret - 121/15 
 
KS - behandling: 
Ordfører fremmet Tjenesteutvalgets forslag til vedtak:   Birkenes kommunestyre slutter seg til de 
anbefalinger Statens vegvesen, region sør gir til tiltak og prioriteringer i Grunnlagsdokument for 
utvikling av RV 41. 

Birkenes Kommunestyre ber Statens Vegvesen om å legge inn følgende langsiktige tiltak i 
grunnlagsdokumentet: Ny trasé utenom eller gjennom Birkeland sentrum. 

Birkenes Kommunestyre ber Statens Vegvesen om å legge inn følgende i prioriterte tiltak i 
grunnlagsdokumentet: Gang- og sykkelsti på strekningen Askåna – Herefoss. 

 

Tjenesteutvalgets forslag enstemmig vedtatt, 21 stemmer. 

 
 
KS - vedtak: 
Birkenes kommunestyre slutter seg til de anbefalinger Statens vegvesen, region sør gir til tiltak og 
prioriteringer i Grunnlagsdokument for utvikling av RV 41. 

Birkenes Kommunestyre ber Statens Vegvesen om å legge inn følgende langsiktige tiltak i 
grunnlagsdokumentet: Ny trasé utenom eller gjennom Birkeland sentrum. 

Birkenes Kommunestyre ber Statens Vegvesen om å legge inn følgende i prioriterte tiltak i 
grunnlagsdokumentet: Gang- og sykkelsti på strekningen Askåna – Herefoss. 

 
 
 
Link til andre dokumenter  

 

Saksopplysninger / Bakgrunn 

Det har i mange år vært drøftet både innad i de enkelte berørte kommunene og i felles samlinger for 
kommunene langs RV 41 hvordan en kunne få til en hardt tiltrengt utbedring av vegstandarden.  I 
juni 2014 tok ordførerne i Seljord, Kviteseid, Nissedal, Åmli, Froland og Birkenes et initiativ til et felles 



møte i Treungen om saken, der også Statens vegvesen, region sør, ble invitert. Dette ble starten på 
en prosess der ordførerne i disse kommunene bestemte seg for at dette skulle bli et felles politisk 
initiativ, i samarbeid og forståelse med Statens vegvesen, region sør, for å få på plass en realistisk 
plan for hvordan hele strekningen fra Kjevik lufthavn til Brunkeberg/E-134 kan utbedres, hvordan 
dette skal kunne skje og også hvordan det kan finansieres. Statens vegvesen, region sør, sa seg villig 
til å føre plandokumentet i pennen, noe som har resultert i foreliggende grunnlagsdokument. 
Ordfører Halvor Homme i Nissedal ble bedt om å lede gruppa. 

 

Ordførerne og Statens vegvesen, region sør, har avholdt fem møter i løpet av arbeidsprosessen, samt 
en felles befaring langs hele strekningen som grunnlag for utarbeidelse av grunnlagsdokumentet. I 
tillegg har det vært avholdt et eget møte mellom ordførerne og den politiske og administrative 
ledelse i Telemark og Aust-Agder fylkeskommuner. Der ble det felles forståelse for at det også skulle 
fremmes innspill til de respektive fylkesting i forkant av fylkeskommunenes egne innspill til 
revisjonen av Norsk transportplan (heretter kalt NTP).  

 

Grunnlagsdokumentet inngår i Statens vegvesenet innspill til neste revisjon av NTP, i tillegg til at det 
også er et bidrag til de berørte fylkeskommunenes uttalelse til NTP. Det inneholder beskrivelse av 
tiltak i prioritert rekkefølge, og skiller mellom kortsiktige og langsiktige tiltak. Finansieringen skjer 
gjennom Stortingets behandling av NTP og de årlige statsbudsjettene. 

 

Som det framgår av dokumentet, er RV 41 en viktig transportkorridor mellom Vest-Telemark og 
Sørlandet, men også som knutepunkt mot både østlandet og vestlandet pga. tilknytningen til E-134 
ved Brunkeberg. Strekningen har stor betydning for så vel godstransporten som for trafikk til turist- 
og opplevelsesmål langs strekningen.  

 

De enkelte kommunestyrer inviteres med dette til å uttale seg til det foreliggende 
grunnlagsdokumentet med tanke på en planstyrt bedret standard for Rv 41 fra Kjevik til 
Brunkeberg/E-134. 

 

Vurdering 

Det framstår som et viktig og framtidsrettet initiativ å få en plan for en systematisk og planlagt 
utbedring av viktige deler av RV 41, også kalt Telemarksvegen, for at strekningen skal nå en 
tidsmessig standard og tjene de funksjoner den skal i vår tid.  

 

Det er viktig å peke på at dette har skjedd gjennom et felles initiativ fra ordførerne i kommunene 
langs RV 41 som har involvert både Statens vegvesen og Telemark og Aust-Agder fylkeskommuner.   
Ordførerne står samlet bak dokumentet ut fra tanken om at det som er bra for RV 41, er bra for den 



enkelte kommune, uansett i hvilken av kommunene de enkelte anbefalte tiltak til enhver tid skjer.  

 

Ordførerne ser det nå som svært viktig at også alle kommunestyrene står samlet bak forslagene i 
dokumentet. Dette vil gi en tyngde direkte mot Statens vegvesen, samtidig som det kan få betydning 
for både fylkeskommunenes uttalelser til NTP og Statens vegvesens prioriteringer.  

 

 
Anbefaling 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å slutte seg til grunnlagsdokumentet slik det foreligger. 

 

 
     
 
 
 



From: Helge Andreassen <h-andrea@online.no> 
Sent: 2. november 2021 11:33 
To: Firmapost 
Subject: Innspill RV. 41 Søre-Herefoss-Hynnekleiv, delstrekninger 
Attachments: Innspill til planarbeid vedr.Rv 41.docx 
 
Oversender herved innspill vedr. utbedring av RV. 41 Kryss Stasjonsbyen-Gauslå. Som grunneier og 
eier av fritidsbolig gjelder innspillet i hovedsak dette. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Helge Andreassen 
Sagemoveien 74 
4849 Arendal 
Mobil 91677780 
 
Vedlegg: 
Innspill RV. 41 Søre-Herefoss-Hynnekleiv, delstrekninger 



Avsender: 
Helge Andreassen 
Sagemoveien 74 
4849 Arendal 
Mobil 91677780 

 

Statens vegvesen 
Postboks 1010          01.11.2021                                     
Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

 

Innspill til planarbeid vedr. Rv.41 Søre-Herefoss-Hynnekleiv, 
delstrekninger 

Jeg og min kone er grunneier og eier av en fritidsbolig(92/55), Herefossveien 2534, på delstrekning 
Kryss Stasjonsbyen til Gauslå. I følge forslag til ny veitrase presentert på informasjonsmøte på 
Herefoss skole 21.10.2021,vil veien med sikkerhetssone komme helt inn på veranda og nordvestre 
hjørne av hytta. Ei bu vil også bli berørt. Hvis dette forslaget blir vedtatt må eiendommen innløses, da 
det ikke er mulig å flytte veien lengre ut på grunn av at jernbanelinjen ligger nærme planlagt trase.  

Vi bruker fritidsboligen veldig mye og vil gjerne beholde den. Da vi mener det finnes andre og bedre 
trasevalg, har vi følgende forslag: 

 Veien må legges i ny trase fra toppen av Rostjennskleiva til bytte 124/4. Da er det viktig for oss at 
veien kommer øst for der bekken går sørover på innsiden(øst) for fritidsboligen. Hvis veien fra 
toppen av Rostjennskleiva heves frem mot der ny trase begynner, vil det bli en flatere trase og 
mindre fjell som må bort. Hvis det er mulig med støydempende voll forbi fritidsboligen er det 
ønskelig. Denne trasen vil komme vesentlig lengre bort fra jernbanelinjen. Sannsynligvis vil den bli 
kortere og det vil forenkle anleggsarbeidet da denne trasen ikke vil berører dagens trafikk i 
anleggsperioden. I tillegg kan grunneiere bruke gammel trase til lettere avvirking av tømmer og 
tømmer opptak/velteplass. Som ny avkjørsel til fritidsbolig bør del av dagens bilskogsvei kunne 
benyttes. 

Vi har i samarbeid med andre grunneiere i område inntegnet et forslag til hvor denne trasen(stiplet 
linje) bør gå og henviser til dette forslaget. Dette sendes inn av Villy Aas-Hansen og er undertegnet av 
fire grunneiere(meg inkludert) på strekningen RV. 41 Askeråna-Gauslå. 

Håper på en positiv behandling av innspillet. 

Med vennlig hilsen 

Helge Andreassen  

Gunhild Andreassen 
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Turid Hagelia Korshavn

Fra: Morten Skretteberg <mortenskretteberg@hotmail.com>
Sendt: onsdag 3. november 2021 23:12
Til: Firmapost
Emne: RV41 Søre Herefoss  - Hynnekleiv - delstrekninger

Hei !  
Vi er grunneiere på gården Engebu.  
Innspill fra oss er : 
Nedkjøringen til fjorden ved Engebu er mye brukt til sjøsetting av båt/ta opp båt.  
Det er en strand der, i Storebukt som blir brukt om sommeren. Utkjøringen fra Engebu krysset er veldig uoversiktlig 
sørover, og kunne med stor fordel vært flyttet litt på, sørover slik at den første kneika heller ikke ble så bratt, og 
man kunne få bedre sikt begge veier. Den er så kort og bratt, at det også har vært vanskelig å få stoppet før 
hovedveien når det er glatt.  
Så står det en gammel garasje langs veien. Her har vi lagret båt og badebrygge om vinteren. Vi ser at behovet 
fremdeles er tilstede.  
 
Så et siste punkt, at det også må være grei plass for skolebussen å stoppe i krysset. Når ungene skal på 
ungdomsskolen, er det vanlig stor buss, type 50 seter, som stopper her.  
 
Trude og Morten Skretteberg  
 
 
 
 
 
 
Sendt fra min Galaxy 
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Turid Hagelia Korshavn

Fra: Werner Wernersen <mail.wernersen@gmail.com>
Sendt: onsdag 3. november 2021 21:48
Til: Firmapost; Werner Wernersen
Emne: Rv.41 Søre-Herefoss-Hynnekleiv, delstrekninger
Vedlegg: Skjermbilde 2021-11-01 160937.jpg

 
 
Viser til innspillsmøte med henstilling til å komme med innsigelser inne 3/11‐2021 
 
I forbindelse med at slik det ser ut på tegninger og 3D modell som ble vist i forbindelse med informasjonsmøte 
avholdt på Herefoss skole den 21/10‐2021 så virker det som om min fritidseiendom Herefoss Veien 2544 vil bli 
berørt. 
 
I den forbindelse så ønsker jeg å gi innspill på at veien bør trekkes mye nærmere lysåsen på innsiden av min 
eiendom, se også kart. 
 
Med dette tiltaket vil begge fritidseiendommer i området ikke bli berørt slik som i dag, veien vil også fremstå som 
rettere og med mindre stigning. 
 
 
Mvh 
 
Werner wernersen 
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