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Fra: Tveit, Roald <Roald.Tveit@ae.no> 
Sendt: torsdag 24. september 2020 13:17 
Til: Postmottak Birkenes kommune 
Emne: Senumstad bru 
Vedlegg: Senumstad bru.pdf 
 
Hei! 
Angående detaljregulering for Senumstad bru. 
 
AEN har etablert høyspentanlegg og lavspent anlegg i området slik det er vist på vedlagt kart 
 
Skal det arbeides nærmere høyspentlinjer enn 30 meter må Agder Energi Nett kontaktes. Se vår 
hjemmeside for detaljer: https://www.aenett.no/bygge-og-grave/arbeidnerlinjer-kabler/ 
Brosjyre om "nær ved arbeid" kan lastes ned 
her:  https://www.aenett.no/globalassets/publikasjoner/518450-v1-brosjyre__nar_ved_arbeid__4-
siders.pdf  
 
AENs ledninger er ikke innmålt og nøyaktigheten til traseer på oversendte kart vil være varierende. 
Bebyggelse eller andre installasjoner langs traseen må alltid planlegges ut ifra målinger i marka. 
 
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må 
som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av nye 
rettigheter. Nye traséer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det vi har til de 
eksisterende traséene. Normalt er dette stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter. 
 
Er det behov for å avklaring/utredning/bestilling bes henvendelsen gå via vår hjemmeside 
www.aenett.no.  
Link til bestillingsskjema : https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytning-
storre-anleg/skjema-for-tilknytning-storre-anlegg/ 
 
AE Nett v/Roald Tveit 
 
 
Sensitivity: Internal 

https://www.aenett.no/bygge-og-grave/arbeidnerlinjer-kabler/
https://www.aenett.no/globalassets/publikasjoner/518450-v1-brosjyre__nar_ved_arbeid__4-siders.pdf
https://www.aenett.no/globalassets/publikasjoner/518450-v1-brosjyre__nar_ved_arbeid__4-siders.pdf
http://www.aenett.no/
https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytning-storre-anleg/skjema-for-tilknytning-storre-anlegg/
https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytning-storre-anleg/skjema-for-tilknytning-storre-anlegg/
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Generell tilbakemelding fra NVE ved varsel om oppstart -

detaljreguleringsplan for Senumstad bru over Senumstadfjorden - 

Birkenes kommune 

Vi viser til varsel om oppstart datert 15. september 2020.  

NVE har også vært i kontakt med Agder fylkeskommune i forbindelse med vegprosjektet, der vi har 

bidratt med informasjon om flomvannføring og ellers gitt tilbakemeldinger om erosjon, vassdragsmiljø 

og kantsoner. 

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

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

vann, 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). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 

og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til 

sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift 

(TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det 

ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.  

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.   
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Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 Kartbasert sjekkliste-NVE-tema – kartbasert veiledning for reguleringsplan.  

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

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

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 Miljødirektoratets overvannsveileder gir nyttige tips om overvannshåndtering i 

arealplanlegging.  

 

 Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede 

klimaendringer og klimautfordringer. 

 

 De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018 

gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i planleggingen. 

 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling»,  

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

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

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt.  

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

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

  

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/vannforvaltning/overvannshandtering/
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Bente Ågren Høegh 

seniorrådgiver 

 

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

                         

   

   
 

  

 

FYLKESMANNEN I AGDER 

 

 

 

 



Fra: Dagfinn Topland <dtopland@gmail.com> 
Sendt: søndag 27. september 2020 15:55 
Til: Postmottak Birkenes kommune 
Emne: Høringsuttalelse Detaljregulering Senumstad bro. 
 

 

Det er svært viktig for en god prosess at flytdiagram av prosessen med planlegging og bygging av 
ny Senumstad bro gjøres i åpenhet og legges ut offentlig. Det må gies god informasjon om hvor i 
prosessen det er milepæler, og hvor det blir mulighet for høringsinnspill. Det må tidlig i prosessen 
avgjøres hvilke dokumentasjon, analyser og rapporter som vil bli fremlagt, og når disse forventes 
ferdig. Alle relevante dokumenter må ligge offentlig tilgjengelig, så prosessen blir åpen. Det vil være 
fornuftig å legge alle dokumenter ut under eget emne på kommunens hjemmesider, eventuelt som 
eget emne under vindkraft dokumenter.  

 

I kunngjøringen heter det: 

«Formålet med planarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan for ny bro over Senumstadfjorden.»  

Jeg forventer at dette er midlertidige planer som, når ferdig utarbeidet, blir lagt ut på høring. Det er 
mange hensyn å ta, først og fremst det faktum at Tovdalsvassdraget er varig vernet og all aktivitet 
innenfor 100 metersbeltet er sterkt regulert. Det forventes at RWE må forholde seg til de samme 
søknadsfrist, ankemuligheter, høringer, regler og begrensninger som andre borgere ellers. 
Særbehandling bare fordi en part har en stor pengesekk må ikke forekomme.  

 

Videre heter det:  

«Det vil være av liten praktisk betydning om det blir gjort en utredning av konsekvenser i form av en 
konsekvensutredning eller om utredningen gjøres som en del av planbeskrivelsen» 

Å utarbeide en konsekvensutredning så tidlig er fornuftig, forutsatt at det gjøres justeringer 
underveis som tar fullt ut hensyn til de endringer i planene som er gjort i forhold til en tidelig 
«visjon» om hvordan ny bru var tenkt gjennomført. I praksis betyr dette mest sannsynlig at en ny 
konsekvensutredning må gjennomføres basert på endelige løsninger, og før arbeidet tillates 
startet.  

 

Det er verd å merke seg at tiltaket som varsles iverksatt ikke er av så uvesentlig grad at en 
gjennomføring kan skje uten en grundig prosess med høringer der offentligheten får si sin mening. 
Det varige vernede vassdraget, Tovdalselva, har en spesiell beskyttelse mot inngrep. Jeg forventer at 
ferdige planer og alle undersøkelser med henblikk på miljø, fauna konsekvenser osv legges ut 
offentlig, med mulighet for å gi innspill. Det må også forventes at en ny bru bygges uten pilarer i 
vannløpet og at utfylling på østsiden fjernes så den nye brua gir elva tilbake naturlig elveløp. 
Fjerning av denne fyllingen vil jeg tro har stor positiv innvirkning dersom man får en ny flom slik vi så 
den i 2017.  



 

Dagfinn Topland 

Herefossveien 1497 

4760 Birkeland 



 

Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: 
Tordenskjolds gate 65, 4614 
KRISTIANSAND S 

38 05 00 00 921 707 134 

Postadresse: E-post: Nettsted: 
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal  postmottak@agderfk.no www.agderfk.no 
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Dato: 23.10.2020 

Vår ref: 20/26441-3 

Deres ref:    
Saksbeh.:  Ingunn Dahlseng Håkonsen 

 

  

 

Innspill til melding om oppstart av detaljregulering for Senumstad bru  
 
 
Viser til oversendelse 25.9.2020.  
 
Bakgrunn  
Formålet med planarbeidet er å utarbeide ny bru over Senumstadfjorden. Ny bro er nødvendig 
for å frakte vindmølledeler for etablering av vindmøller på Oddehei- Bjelkaberg, i tillegg vil en ny 
forsterket bru bygge opp om tømmernæringen. Agder fylkeskommune skal utarbeide planforslag 
for ny bro i samråd med Birkenes kommune.  
 
I kommuneplanen er planområdet avsatt til landbruk- natur og friluftsformål, LNF - spredt 
boligbygging og vassdrag. Kommunen har vurdert at planen ikke utløser krav om 
konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning.  
 
Fylkeskommunens innspill  
Fylkeskommunen har flere roller i saken. I tillegg til å utarbeide planforslag skal fylkeskommunen 
i kommunale planprosesser følge opp oppgaver nedfelt i lover og rundskriv:  

- Ivareta lovpålagte sektorinteresser i alle plansaker innen feltene kulturminner, 
kulturlandskap, vannkvalitet, friluftsliv, og universiell utforming 

- Sørge for en helhetlig og bærekraftig regional utvikling i henhold til regionale planer og 
føringer, deriblant hensyn til næringsutvikling, samordnet areal- og transport planlegging 
og stedsutvikling. 

 
Fylkeskommunen vil i den videre planprosessen følge opp overnevnt punkter, både i 
arbeidsgrupper og i høringsrunder. 
 
Når det gjelder automatisk freda kulturminner har vi følgende innspill:  
Det er gjennomført en arkeologisk registrering. Det er avdekket kulturminner som er fredet etter 
kulturminneloven og som kommer i konflikt med tiltaket.  
 
Fredete kulturminner må enten reguleres til bevaring eller det må søkes om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene. Registreringsrapporten er straks ferdig og vil bli oversendt utbygger. Det 
vil være behov for et møte for å avklare videre saksbehandling. Kontaktperson er arkeolog 
Snorre Haukalid tlf 404 64 095 / snorre.haukalid@agderfk.no. 
 

mailto:/%20snorre.haukalid@agderfk.no
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Med hilsen 
 
Ingvild Nina Skjong                                                                    Ingunn Dahlseng Håkonsen 
Leder                                                                                          Rådgiver 
Plan 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
Kopi til: FYLKESMANNEN I AGDER 

STATENS VEGVESEN 
 
 



       
       
E-postadresse: 
fmagpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 788 Stoa,  
4809 Arendal 

 Besøksadresse Arendal: 
Ragnvald Blakstads vei 1 
Besøksadresse Kristiansand: 
Tordenskjoldsgate 65 
 

 Telefon: 37 01 75 00 
www.fylkesmannen.no/agder 
 
Org.nr. 974 762 994 

  Vår dato:  Vår ref.: 

  26.10.2020  2020/7361 
     

  Deres dato:  Deres ref.: 

  15.09.2020  20/2613 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Heidrun Flognfeldt Andreassen, 37 01 78 50 
  
 
 
  

Birkenes kommune 
 
Postboks 115 
4795 BIRKELAND 
 
 

  

 

Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Senumstad 
bru i Birkenes kommune 

Vi viser til brev av 15.09.2020 fra Birkenes kommune med melding om påbegynt 
reguleringsplanarbeid for Senumstad bru i Birkenes kommune. 
 
Formål og planstatus 
Formålet med planen er å legge til rette for ny bru over Senumstadfjorden. 
 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF-område), 
LNF spredt boligbygging og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 
 
Innspill fra Fylkesmannen  
Konkret plassering, størrelse og utforming på ny bru fremgår ikke av oppstartsmeldinga. Det er 
derfor uklart hvorvidt planforslaget vil komme i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale 
hensyn/interesser.  
 
Hensyn til vassdrag med tilhørende kantsone 
Fylkesmannen minner om at det er forbud mot tiltak i vassdrag, jf. forskrift om fysiske tiltak i 
vassdrag. Tiltak i vassdrag kan ikke gjennomføres før det foreligger tillatelse fra ansvarlig myndighet. 
Da aktuelt vassdrag fører anadrom laksefisk, gis tillatelser etter denne forskriften av Fylkesmannen. 
Konkret utforming og plassering av brufundamenter påvirker i hvilken grad det skapes turbulens, 
som igjen kan påvirke fisken som lever i elva. Ved behov for fysiske tiltak i vassdrag oppfordrer vi til 
tidlig dialog med fylkesmannen for å sikre gode løsninger, helst forut for at forslag til 
detaljregulering legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Fylkesmannen minner videre om at kantvegetasjonen langs vassdrag med årssikker vannføring er 
lovbeskyttet, jf. vannressursloven § 11. I bestemmelsen fastsettes et generelt krav om at det skal 
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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. 
 
Naturtype og naturreservat 
Nord-øst i planområdet ligger en registrert naturtype; rik edellauvskog, som er vurdert som viktig. 
Innenfor lokaliteten finnes grove, gamle lindetrær som trolig huser sjeldne/ rødlistede arter. Det er 
videre potensiale for funn av sjeldne/ rødlistede sopparter i området. Størsteparten av den 
registrerte naturtypen inngår i Rislåknuten naturreservat. Formålet med det aktuelle naturreservatet 
er å bevare en sjeldent stor og velutformet konsentrasjon av rik edellauvskog med kjerneverdier 
knytta til vestvendte rasmarker med alm-lindeskog. Det går frem av Forskrift om vern av Rislåknuten 
naturreservat at området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet. Med bakgrunn i 
denne redegjørelsen, forutsetter vi at det ikke gjøres fysiske inngrep innenfor naturreservatet eller 
innenfor avgrensninga til aktuell naturtypelokasjon. 
 
Landbruk 
På østsida av elva ligger det dyrka mark på begge sider av dagens bru. I denne sammenheng viser vi 
til Nasjonal jordvernstrategi og til de senere års innskjerping av jordvernhensynet for å unngå 
omdisponering av dyrka jord. Vi forutsetter at dyrka mark ikke omdisponeres. Videre forventer vi at 
planforslagets konsekvenser for landbruksdrifta belyses, og at det planlegges avbøtende tiltak for å 
redusere eventuelle driftsulemper som følge av planforslaget. 
 

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: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-
arealplanlegging/klima/klimagassutslipp/ 

- Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4.  
- Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016. 
- Luftkvalitet, se retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging  

(T-1520/2012). 
- Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. Ved offentlig ettersyn bør det 

bl.a. medfølge gode illustrasjoner som viser landskapseffekten av ny bro.  
- 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. 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/klima/klimagassutslipp/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/klima/klimagassutslipp/
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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 Fylkesmannen 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 
 
Elisabeth H. Juliussen (e.f.) 
rådgiver 

  
 
Heidrun Flognfeldt Andreassen 
seniorrådgiver 
Miljøvernavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Agder fylkeskommune  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 

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


 
 
Fra: ODDNY SENUMSTAD <oddny@online.no>  
Sendt: torsdag 12. november 2020 18:20 
Til: Øyvind Raen <Oyvind.Raen@birkenes.kommune.no> 
Emne: Spørsmål/info ifm ny adkomstvei til Senumstad bru 
 
Hei, 

  

Viser til varsel om utvidelse av planområdet ifm oppstart av reguleringsplanarbeid ved 

Senumstad bru. 

Saksnr.20/28385 

  

Jeg er eier av Gnr 61/Bnr 22. og vil gjerne gjøre dere oppmerksom på at mitt 

avløpsanlegg er lagt på jordet nordøst for veien. 

Det ligger septiktank og filtreringgrøft ( en eller flere med samlet lengde 20 meter iflg 

papirene jeg har)ut fra den. Tanken ligger i kanten av jordet, rett nedenfor 

transformatoren. 

Hvis dette kommer under den planlagte veien, må det jo nødvendigvis flyttes? Eller 

kommer den nye veien til å følge gammel trase`så langt fra brua? 

  

Hører fra deg ang dette og hvordan det i tilfelle skal gjøres. 

  

Mvh Oddny Senumstad  
  

 

mailto:oddny@online.no
mailto:Oyvind.Raen@birkenes.kommune.no


Audun Heia 
Herrefossveien 1045 
4760 Birkeland 
ellen@sandkleiv.no 
 

Rislå 28.10.2020 
 

Birkenes kommune 
Plan og byggesak 
Postboks 115 
4795 Birkeland 
postmottak@birkenes.kommune.no 
 
 

MERKNADER TIL OPPSTARTSMELDING FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SENUMSTAD BRU 
 
Det vises til melding om oppstart, datert 15.09.2020, med ref.: 20/2613-5. 
 
Innledningsvis fremmes to merknader: 
 

 En finner først grunn til å bemerke at vi er eiere av Gnr. 64, Bnr. 4 og er derfor største 
grunneier på østsiden av Tovdalselven, både syd og nord for dagens og fremtidige brokar der 
Fv406 og riksvei 41 møtes.  Videre kan vi, som grunneiere, ikke se å ha gitt samtykke til å 
planlegge og/eller bygge ny bru på vår eiendom. En kan heller ikke se at vi har gitt samtykke 
til å avstå grunn til ny bru.  
Dette til orientering. 

 For det andre har vi av interesse i saken et regulert område for boliger like sydøst for dagens 
vegkryss der Fv406 og riksvei 41 møtes. Et nytt veikryss og ny kotehøyde på senterlinje av 
riksvei 41, grunnet høyere vertikalsnitt på ny Senumstad bro vil dermed påvirke vår 
reguleringsplan. Det bes derfor om at områdereguleringsplanen for Senumstad bru 
hensyntar faktiske forhold på stedet og implementerer dette i områdeplanen for Senumstad 
bru. 

 
 

Med hilsen 

 

Ellen Karin Sandkleiv og Audun Heia 

Herefossveien 1045 

4760 BIRKELAND 



Senumstad bru hydraulisk modellering  

  
 
         Kurt Pittman / Anita Nersten 
         Herefossveien 1011,  
         4760, Birkeland 
         26.10.2019 
 
Dear Sir / Madame, 
 
We are writing in regards to the proposed plan of the installation of a new bridge at 
Senumstad. After reviewing the initial report from 14.11.2019 by Statens Vegvesen & the 
recent report from Multiconsult  “Senumstad bru hydraulisk modellering” I have the following 
questions and concerns with the proposed plans.  
 

 
1. The Mutliconsult hydraulic report doesn’t consider large debris when calculating the 

effects of the new bridge, which will require pillions to be installed.  As we live at 
Herefossvien 1011 and can clearly show the amount of large debris that was caused & 
accumulated by the last 200-year flood at the lower section of our property.  Which 
could accumulate between the pillions in the water supporting the new bridge. 
 
Should such debris be caught between the pillions this will have a effect on the water 
flow and create a choke point at the bridge, which will have a negative effect to our 
property.  
I there for ask that the modelling be redone showing the effects of partial blockage 
between the new bridge pillions and the effects that this will have in regards to the 
water levels calculated at masl.  The model is based showing worst case scenario and 
request that this possibility needs to be implemented into the modelling.  
 At present with the current suspension bridge it is not possible for debris to form 
directly at the location.  Below are pictures that have been taken of the debris in 
question which could easily form a restriction between the pillions. If the new bridge 
had been installed in 2017 the outcome of the 200 year flood in regards to our property 
at Herefossveien 1011 would have resulted differently. 
 
Please see the attached pictures below which are taken just out with the area of our 
property. This is only a small amount debris compared to what can been found on both 
sides of the river banks to the Tovdal river upstream to the bridge location.  
 

2. The main power line to our property is directly situated at the location of the new 
bridge proposal. Please advise on the plan how this will be moved with minimal effect to 
our current living conditions.  

 



Senumstad bru hydraulisk modellering  

  
 

3. Confirmation that construction would only take place within the Norwegian rules and 
regulations. I.e is a 24 hr work seclude planned for the construction of the bridge as this 
would have an impact on the local residents living conditions within the area.  
 

4. There are several red listed species that current reside in & beside the Tovdal river, Eels, 
Dragonfly’s etc. The River is protected and should therefore be treated as such. Has an 
in-depth study been conducted to ensure that the habitat of the different species won’t 
be disturbed? This would need to be completed prior to any construction taking place. 
What is the current plan in regards to construction equipment and the environmental 
impact to the salmon spawning season? 
 

5.  What is the preventive measures that will be put in place to ensure that failures in 
construction equipment wont pollute the Tovdal river with diesel/oil contamination 
should a failure occur and has a risk assessment been conducted for such an events? 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Langsævn 4 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 4846 ARENDAL Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

BIRKENES KOMMUNE 

Postboks 115 

4795 BIRKELAND 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn John Geir Smeland / 37019884 20/180376-4    21.10.2020 

     

      

Rv. 41 - Melding om oppstart av detaljregulering samt invitasjon til 

informasjonsmøte 07.10.2020 - Senumstad bru i Birkenes kommune 

Vi viser til melding om oppstart av reguleringsplan ved Senumstad bru. 

 

Planområdet omfatter del av Riksveg 41, som er vegvesenets ansvarsområde. 

 

Vi har ikke merknader til oppstartmeldingen, men vi må holdes løpende informert og 

involvert i planleggingen. 

 

Vi har hatt møte med Agder fylkeskommune om planen, og kommet med innspill til videre 

tiltak i planen. 

 

Før endelig planforslag sendes på høring, skal vi ha den til gjennomsyn. 

 

 

Transportforvaltning sør 1 

Med hilsen 

 

 

Erling Jonassen 

seksjonsleder John Geir Smeland 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

AGDER FYLKESKOMMUNE, Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 



 
 

 
 

 

 
Agder fylkeskommune   

Postboks 788, Stoa Besøksadresse Kristiansand:  

NO-4809 Arendal Tordenskjolds gate 65  

   

Org.nr.: 921 707 134 Besøksadresse Arendal:  

Bank: 3207.28.74993 Ragnvald Blakstads vei 1 www.agderfk.no 
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