
Frå:                                              Ingar Hals <Ingar.Hals@vlfk.no> 
Send:                                          tysdag 10. mai 2022 12:20 
Til:                                               Ingrid Raniseth 
Emne:                                        Reguleringsplan fv. 564 Fløksand - Vikebø 
  
Hei! 
  
Vi viser til nyare dokument som er sendt oss i samband med handsaming av reguleringsplan for fv. 564 
Fløksand – Vikebø, spesielt e-post med tilleggsmerknad frå landbruksavdelinga i Alver kommune 4. mai, 
etter at dei 29. april hadde vore på synfaring på eigedomen 305/10 i lag med grunneigar. 
  
Ut frå tilleggsmerknaden noterer vi oss at vedproduksjonen det er lagt opp til her ikkje er basert på ved 
frå eigedomen, men på innkjøpt og tilkøyrt ved. Likevel vil grunneigar ha krav på å få dekt sine 
økonomiske tap som følgje av at det blir bygd ny veg gjennom eigedomen etter gjeldande regelverk. Det 
går fram av planutkastet og vår handsaming av tidlegare merknader at ny veg vil vere til ulempe for 
eigedomen 305/10, og at vi, som vanleg ved vegutbyggingar, vil dekke dokumenterte økonomiske tap 
som ledd i grunnervervsprosessen. Som tidlegare meiner vi at, med nokre tilpassingar, kan 
vedproduksjon i noko omfang og fortsetje etter at vegen er bygd. Vi ser at for å oppretthalde 
vedproduksjon i stort omfang kan det vere behov for ein del tiltak. Vi meiner det ikkje er naturleg å setje 
dette som vilkår i reguleringsplanen for ny veg, der nærliggande areal er LNF-område. Det naturlege vil 
vere at vi dekker grunneigar sine dokumenterte økonomiske tap knytta til avståinga, og at grunneigar 
sjølv ordnar løyve og får gjennomført dei avbøtande tiltaka som trengst for å fortsetje vedproduksjonen i 
det omfang han ønskjer. Ei bru over fv. 565 er og nemnt. Denne har vore tatt opp og i tidlegare 
merknader. Vi har vurdert denne, og ser ikkje at ulempene for eigedomen 305/10 er av eit slikt omfang 
at ei bru er aktuell, ei bru vil koste fleire millionar kroner. 
  
Vi vil derfor sterkt frårå at det blir sett vilkår som nemnt frå landbruksavdelinga ved vedtak av planen. 
Fleire av vilkåra som er nemnde vil krevje godkjenning frå naboar og andre myndigheiter. 
  
Vi viser elles og til vår kommentar i tidlegare e-post 28. april, etter vurdering av dokument sendt til oss 
27. april. «Nye» moment etter tidlegare handsaming i APM var i stor grad problemstillingar knytt til auka 
tilrenning til Fløksandelva: 

• Planutvidinga var til høyring hos Statsforvaltaren, som ikkje hadde merknader knytt til dette. I 
samband med innspel før politisk handsaming hadde vassdragsforvaltar hos oss ei vurdering 
knytt til fisk (det spørsmålet er altså vurdert, jf. påstand øvst s. 4 i notatet), jf. innspelet den gong 
vart det og sett på ureining. Omsynet til vassdraget bør derfor vere vurdert av aktuell 
faginstansar. 

• Drensgrøfta som vi legg i samband med A1 gir berre heilt minimal ekstra vassføring. Vi har 
vurdert at eks. kulvert under fv. 564 har rikeleg kapasitet. Tiltaket gir heller ikkje grunnlag for 
andre tiltak for overvasshandtering i Fløksandelva. 

• Jf. pkt. 3, massar på Kristiansen sin eigedom og myra på Fløysand eigedom er vurdert i 
planarbeidet, jf. vår kommentar til tidlegare merknad frå Harris. A1 og A2 er like godt utgreidd 
og vurdert, konsekvensar og kostnader for begge alternativa er kjent så godt som ein normalt vil 
ha det i samband med reguleringsplan. 

  
Vi håper saka no blir handsama, slik at vi kan få eit vedtak i kommunestyret seinast 16. juni. Som nemnt 
frå landbruksavdelinga må ulempene for eigedomen 305/10 vurderast opp mot ulempene for andre 



landbrukseigedomar, og ikkje minst mot andre verknader av alternativa. Ut frå ei totalvurdering har vi 
tilrådd alternativ A1. 
  
  
  
Med helsing 
 
Ingar Hals 
Sjefingeniør 

Seksjon for planlegging og utbygging 
Avdeling for infrastruktur og veg 
 

 
 
tlf.: 97 47 33 61 
www.vestlandfylke.no  

Ver merksam på at all dialog på e-post kan bli journalført. 

  

http://www.vestlandfylke.no/


Frå: Ingar Hals <Ingar.Hals@vlfk.no>
Send: fredag 22. april 2022 11:12
Til: Ingrid Raniseth; Siril Therese Sylta; Are Frøysland Grande
Kopi: Hogne Nygård
Emne: SV: VEDRØRENDE SAKSBEHANDLINGEN: FV 564 FLØKSAND - VIKEBØ

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagga

Hei!

Jf. vedtak om «innarbeiding» av dokument til kommunestyremøte 19. mai, så kan eg ikkje sjå at dei
dokumenta Romstad har sendt over 19. april gir behov for faglege kommentarar/vurderingar frå vår side.
Er vel mest skriv om saksprosessen vedlagt gamle dokument + eit nytt frå Scholz som ikkje inneheld noko
nytt.

Saksprosessen skal ikkje vi ha sterke meiningar om, men som nokre var inne på så er det vel ikkje
uvanleg at politikarar får henvendingar både på telefon, epost og elles lenge etter merknadsfristar.

De ser om det som var nemnt frå Bjørnar Fløysand er noko vi bør orienterast om.

Ta elles kontakt om det er noko i samband med førebuing av saka!

Med helsing

Ingar Hals
Sjefingeniør

Seksjon for planlegging og utbygging
Avdeling for infrastruktur og veg

tlf.: 97 47 33 61
www.vestlandfylke.no

Ver merksam på at all dialog på e-post kan bli journalført.

Fra: Ingrid Raniseth <ingrid.raniseth@alver.kommune.no>
Sendt:tirsdag 19. april 2022 20:45
Til: Ingar Hals <Ingar.Hals@vlfk.no>; Siril Therese Sylta <siril.therese.sylta@alver.kommune.no>; Are
Frøysland Grande <are.froysland.grande@alver.kommune.no>
Emne: Fwd: VEDRØRENDE SAKSBEHANDLINGEN: FV 564 FLØKSAND - VIKEBØ

Hei!

Sjå vedlegg for innspel frå grunneigarar som vert berørt av A2.

http://www.vestlandfylke.no/


Dei meiner innspela må komme med på lik linje med innspela frå Harris, og påpeikar at fristen for innspel 
gjekk ut ved offentleg ettersyn. 
 
Dei er av oppfatning at saka skal opp i møte 4. mai.
 
- Ingrid

Videresendt melding:

Fra: post lov <post@lov.no>
Dato: 19. april 2022 kl. 09:13:14 CEST
Til: Postmottak Alver <post@alver.kommune.no>, Ingrid Raniseth 
<ingrid.raniseth@alver.kommune.no>
Emne: VEDRØRENDE SAKSBEHANDLINGEN: FV 564 FLØKSAND - VIKEBØ

 
Se vedlagte skriv med vedlegg.
 
Mvh,
 
Johannes Romstad
advokat
 
 
Postboks 373 | 5751 Odda
Telefon: 53 64 80 20 | Telefaks: 53 64 80 21 | Mobil: 911 24 345

mailto:post@lov.no
mailto:post@alver.kommune.no
mailto:ingrid.raniseth@alver.kommune.no


Frå:                                              Ingar Hals <Ingar.Hals@vlfk.no> 
Send:                                          torsdag 28. april 2022 09:05 
Til:                                               Ingrid Raniseth 
Kopi:                                           Hogne Nygård; Andreas Knarvik Kolås; Ingvild Møgster Tokvam; Guro Steine 
Emne:                                        SV: Fløksand - Vikebø, dokument frå Harris 
  
Oppfølgingsflagg:                 Følg opp 
Status for flagg:                     Flagga 
  
Hei! 
  
Det «nye» her er vel Notat til politisk handsaming i Vedlegg 1. 
  
Eg får ikkje tak i våre vassdragsforvaltarar i dag, ein kort kommentar frå oss: 

• Planutvidinga var til høyring hos Statsforvaltaren, som ikkje hadde merknader knytt til dette. I 
samband med innspel før politisk handsaming hadde vassdragsforvaltar hos oss ei vurdering 
knytt til fisk (det spørsmålet er altså vurdert, jf. påstand øvst s. 4 i notatet), jf. innspelet den gong 
vart det og sett på ureining. Omsynet til vassdraget bør derfor vere vurdert av aktuell 
faginstansar. 

• Drensgrøfta som vi legg i samband med A1 gir berre heilt minimal ekstra vassføring. Vi har 
vurdert at eks. kulvert under fv. 564 har rikeleg kapasitet. Tiltaket gir heller ikkje grunnlag for 
andre tiltak for overvasshandtering i Fløksandelva. 

• Jf. pkt. 3 massar på Kristiansen sin eigedom og myra på Fløysand eigedom vurdert i planarbeidet, 
kjf. vår kommentar til tidlegare merknad frå Harris. A1 og A2 er like godt utgreidd og vurdert, 
konsekvensar og kostnader for begge alternativa er kjent så godt som ein normalt vil ha det i 
samband med reguleringsplan. 

  
Ta kontakt om de ønsker noko meir, og om svaret frå Landbruk er noko vi bør sjå på. 
  
  
Med helsing 
 
Ingar Hals 
Sjefingeniør 

Seksjon for planlegging og utbygging 
Avdeling for infrastruktur og veg 
 

 
 
tlf.: 97 47 33 61 
www.vestlandfylke.no  

Ver merksam på at all dialog på e-post kan bli journalført. 

  

Fra: Ingrid Raniseth <ingrid.raniseth@alver.kommune.no>  
Sendt: onsdag 27. april 2022 15:00 

http://www.vestlandfylke.no/
mailto:ingrid.raniseth@alver.kommune.no


Til: Ingar Hals <Ingar.Hals@vlfk.no> 
Emne: Fløksand - Vikebø, dokument frå Harris 
  
Hei! 
  
Sjå vedlegg 1 for det som vart sendt til APM dagen før synfaringa frå Bjørnar Fløysand. 
Sjå vedlegg 2 for kommentar frå Harris i høve uttalen til landbruk. Laila Bjørge ser på nytt på uttalen no, 
eg kjem med tilbakemelding om dei ynskjer å endra denne.  
  
  
Med helsing  
  
Ingrid Raniseth | Rådgjevar Planforvaltning 

Telefon: 56 17 11 73  

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00 

www.alver.kommune.no 

  

 
  
  

mailto:Ingar.Hals@vlfk.no
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.alver.kommune.no%2F&data=05%7C01%7CIngar.Hals%40vlfk.no%7Cb2bff37c369548a5a99a08da284dea93%7C5b14945b0f8740ddacf35e5e21e6eb36%7C0%7C0%7C637866612537988093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vT5uE%2Br5r2Z0LaXEY3VJdZp8lM3u%2BcfMlyFDDHrFiqU%3D&reserved=0

