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Kommuneplan - Innspill til Vegårshei kommuneplan - Vegårshei kommune   

Viser til oversendt forslag til kommuneplan 21.06.2019. Viser til vårt innspill i oppstartvarsel 

10.12.2018 og møte i Aust-Agder planforum. Viser til frist til 15.08.2019 og purringer i 

saken. Vi beklager at vårt innspill kommer etter fristen.  

 

Ny E18  

Statens vegvesen har prioritert arbeid med ny E18 og plassering/funksjoner for de planskilte 

kryss på ny motorvei. Vegårshei kommune er en pendlerkommune og tilrettelegging for 

kortere reisetid, god framkommelighet (mobilitet) og klimavennlige transporter, er viktig.  

Vegårshei kommune kjenner best hvilke konkrete tiltak som må til for at ny E18 skal gi 

Vegårshei sine innbyggere bedre pendlerhverdag, bo- og arbeidsforhold.  

 

Vi vil informere om at Statens vegvesen i E18 arbeidet, har fokusert på Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det har resultert i at 

følgende tillegg, som gir føringer for kommende reguleringsplanarbeid, er kommet inn i 

reguleringsbestemmelsene for KDP E18 Dørdal- Grimstad:  
  
Nytt Rekkefølgekrav 2.1 KRYSS, TILFØRSELSVEIER OG SIDEANLEGG Kollektivtiltak, inklusiv 

park- and rideplasser ved E18-kryss og nødvendige tilførselsveier fra/til nye E18, samt gang-

sykkelveier som må etableres eller justeres som følge av ny E18, skal opparbeides og ferdigstilles 

samtidig med veianlegget på den aktuelle strekningen.  

 Rasteplasser, døgnhvileplasser for tungtransport og kontrollplass, samt mindre justeringer av 

tilførselsveier, gang- sykkelveier og park-and rideplasser skal ferdigstilles innen ett år etter 

åpning av veianlegget på den aktuelle strekningen.»  
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Regionalt mål: Transport og kommunikasjon  

Vi la i vårt innspill til planprogram vekt på at framheve at konsekvensutredningen for 

utbyggingsområder må inkludere veginfrastruktur; tilknytningsveger og nødvendig 

veginfrastruktur. 

 

Statens vegvesen mener at dette er godt ivaretatt i kommuneplanens KU.  

 

Boligutbygging  

Statens vegvesen har ingen innspill utover hva som er omfattet av foreliggende KU for 

Tjennheia boligområde, (40-50 boenheter).  

Planlagt spredt boligutbygging (nytt) er foreslått: Bråten/Ripeheia (6 boenheter) og Mossness 

(4 boenheter).  

Vi ser at Vegårshei har gjennomført en gjennomgang av alle utbyggingsområder i gjeldende 

kommuneplan og på bakgrunn av samlet lokal kunnskap tatt ut områder, prioritert beholdt 

og lagt inn disse to nye arealene. Tilknytning til veginfrastruktur/adkomst er vurdert og med 

i KU. Statens vegvesen har ingen ytterligere kommentarer utover å kommentere at dette er 

bra arbeid.  

 

Næringsområder  

Statens vegvesen er enig i vurderingene i KU hva gjelder næringsområder i kommunen.  

 

Skogshusvære, strandsonepolitikk og flomsone   

Statens vegvesen har ingen innspill utover hva som er vurdert i KU.  

 

Tilrettelegging for trafikksikker og bedre framkommelighet for gange og sykling.   

Statens vegvesen har ingen innspill utover hva som er vurdert i KU.  

 

 

Vegavdeling Agder – Seksjon for planforvaltning og miljø  

Med hilsen 

 

Glenn Solberg  

Seksjonsleder                                                                             Solveig Hellevig  

                                                                                                  Senioringeniør  

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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