
Referat fra oppstartsmøte med fylkesmannen 23.01.2020 

Fv. 416 Øylandsdal til Dørsdal 
 

Tilstede: Camilla Trondsen Solli, Risør kommune. Ingvild Møgster Lindaas, Agder fylkeskommune. 
Stian Blindheim, Nye Veier. Jørn Weidemann, Mattilsynet. Kirsten Marie Sødal, Fylkesmannen i 
Agder. Pia Karine Hem, Fylkesmannen i Agder. 

Ref: Risør kommune v/Camilla Trondsen Solli 

 

Innledning: Camilla gir en orientering om planprosessen og planprogrammet. Hensikten med møtet 
er en forutsigbar planprosess der en avklarer utredningsbehov ved planen i en tidlig fase, særlig med 
tanke på drikkevannet. Fra forslagstiller er det i tillegg ønskelig å avklare mattilsynets involvering og 
gjøre eventuelle endringer i planprogrammet før oppstart. Et av formålene med planprogrammet er 
å involvere statlige- og regionale instanser slik at mulige innsigelser kan varsles tidlig i planprosessen.   

 

Avklaringer i møtet: Forslagstiller har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning i 
henhold til konsekvensutredningsforskriften. Fylkesmannen er ikke nødvendigvis uenig i dette, og vil 
ikke fremme innsigelse på dette grunnlaget. Det avgjørende at de tematiske utredningene som er 
pekt på i planprogrammet blir tilfredsstillende utredet for at disse hensynene ivaretas i arbeidet med 
detaljreguleringsplanen.  

 

Justeringer i planprogrammet:  

- Etter innspill fra fylkesmannen ble det enighet om å ta inn aktsomhet for skred og 
områdestabilitet som en del av geologiske undersøkelser. I tillegg kan det være et potensial 
for sulfidholdige bergarter som bør undersøkes og håndteres i planen.  

- Planteskadegjørere bør også vurderes i forbindelse med landbruk.  
- Naturmangfold bør skilles på land og i vann. Forholdet til sjøørretbekk må være med.  
- DN- Håndbok 13 (2007) «kartlegging av naturtype og verdisetting av biologisk mangfold», 

kan benyttes i planleggingen, selv om ny håndbok er under utarbeidelse. Fylkesmannen blir 
involvert i arbeidet med naturmiljø.  

- Omtale om bro/fylling i Auslandstjenn blir ikke omtalt i planprogrammet, men skal vurderes 
senere.  

Utredninger drikkevann: 

- Forslagstiller skal være tydeligere i kommunikasjonen i planprosessen at drikkevann er en 
betydelig utfordring i planen.  

- Mattilsynet forventer at utredningsarbeidet legger til grunn en farekartlegging for å 
identifisere aktuelle forurensningskomponenter som kan påvirke vannforsyningssystemet. 
Hensikten er å identifisere de farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et 
akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann 
som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.  

 



- På grunnlag av farekartleggingen må relevante tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer 
aktuelle farer til et akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres. Dette gjelder både for 
anleggs- og driftsfase.  

- Det er ansvarlige for detaljreguleringsarbeidet som må sikre at denne forutsetningen 
gjennomføres på et kunnskapsbasert og faglig forsvarlig grunnlag.  

- Både farekartleggingen og tiltak mot identifiserte farer forventes dokumentert i utredningen. 
- Mattilsynet er sektormyndighet og skal i tilknytning til høring vurdere den framlagte 

dokumentasjonen. Mattilsynet kan derfor ikke ha en aktiv rolle i utredningsarbeidet, men 
kan rådføres i prosessen. 

 

Til planprogrammet forøvrig: 

Ingen foreløpige merknader til avgrensing og prosess. Medvirkningsopplegget ble spesielt drøftet. 
For å ivareta barn- og unges interesser i planleggingen, vil de involveres spesielt gjennom 
ungdomsrådet, som er formell høringsinstans i kommunen. Fylkesmannen påpekte viktigheten av 
aktiv medvirkning. Det er ikke tilstrekkelig med infomøte for denne gruppen.  Arbeidsopplegg for å 
ivareta barn- og unges interesser synliggjøres bedre i planprogrammet.  

 

Formell uttalelse fra statlige- og regionale instanser kommer i forbindelse med høringsperioden.  

 

 

 

 

 


