
Styre/ råd/ utval Møtedato Saknr
Utval for plan teknikk og næring 05.05.2020 24/ 20
Kommunestyret 25.05.2020 62/ 20

Saksansvarleg: Øyvind Dag Dahle Arkiv: Arkivsaknr.: 20/ 3647

Detaljreguler ingsplan for g/ s-veg - r v. 36 Gvarv - Mannebru - 2. gangs
behandling

Kommunedirektørens innstilling:
Detaljreguleringsplan for g/s-veg – Rv.36 Gvarv – Mannebru, planID 082210142018 blir
endelig vedtatt jf. plan- og bygningsloven §12-12.

Kommunedirektøren gis anledning til å justere plandokumentene slik at det entydig framgår
hvilke eiendommer planen beskriver.

25.05.2020 Kommunestyr et

Behandling:
Arealplanlegger Øyvind Dag Dahle orienterte til saken.
Innstillinga fra Utvalg for plan teknikk og næring ble enstemmig vedtatt.

KS- 62/ 20Vedtak:
Detaljreguleringsplan for g/s-veg – Rv.36 Gvarv – Mannebru, planID 082210142018 blir
endelig vedtatt jf. plan- og bygningsloven §12-12.

Kommunedirektøren gis anledning til å justere plandokumentene slik at det entydig framgår
hvilke eiendommer planen beskriver.

05.05.2020 Utval for plan teknikk og nær ing

Behandling:
Innstilinga ble enstemmig vedtatt.

PTN- 24/ 20Vedtak:

Detaljreguleringsplan for g/s-veg – Rv.36 Gvarv – Mannebru, planID 082210142018 blir



endelig vedtatt jf. plan- og bygningsloven §12-12. 

Kommunedirektøren gis anledning til å justere plandokumentene slik at det entydig framgår 
hvilke eiendommer planen beskriver. 

 
 

Bakgrunn for saka: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med 
Sauherad og Bø kommuner, utarbeidet detaljreguleringsplan for rv. 36 Gvarv – Mannebru, 
g/s-veg. Planforslaget legger til rette for sammenhengende g/s-veg mellom Gvarv og Bø, og 
på den måten gi et sikrere tilbud for myke trafikanter. Statens vegvesen har stått for 
planarbeidet fram til 2. gangs behandling og har hatt god dialog med kommunene gjennom 
hele prosessen. Arealet som nå reguleres dekker areal i tidligere Bø og Sauherad 
kommuner.  Siden det var tatt sikte på at planarbeidet skulle vært avsluttet før 
kommunesammenslåingen, er det utarbeidet to reguleringsplaner med felles plangrense i 
gammel kommunegrense. Planbeskrivelsen er felles for de to planene og gir en utfyllende 
beskrivelse av bakgrunn for planforslaget (pkt. 3).   
I dette saksframlegget er det egne plankart og egne bestemmelser for den delen av planen 
som ligger innenfor «gamle Sauherad kommune» og som er tildelt planID  082210142018. 

Ved kommunesammenslåing fikk eiendommer i tidligere Sauherad kommune nye gårds- og 
bruksnummer. I plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse er ikke dette korrigert for. 
Plandokumentene vil bli justert i etterkant av 2.gangs behandling av planen slik at det 
entydig framgår hvilke eiendommer planen beskriver. 

 
Saksomtale: 
Statens vegvesen har hatt ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandlingen etter 
høringsperioden. Midt-Telemark kommune har nå mottatt plandokumenter for politisk 
behandling. 
 
Det ble avholdt forhåndskonferanse/oppstartsmøte med kommunene den 18.06.18. 
Oppstart for planarbeid ble varslet den 27.08.2018 med merknadsfrist 28.09.2018. 
Sammendrag av innspill  
ved kunngjøring av planarbeid er omtalt i planbeskrivelsen (pkt. 11). 
Planen har vært til høring og offentlig ettersyn i perioden 14.10.19 – 25.11.19. Sammendrag 
av innspill ved offentlig ettersyn/høring er omtalt i planbeskrivelsen (pkt. 12). 
Følgende har kommet med høringsuttalelser som berører planområde som ligger innenfor 
«gamle Sauherad kommune»: 
 

· Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
· Telemark fylkeskommune 
· Mijøhygenisk avdeling 
· Bane NOR 
· Midt-Telemark næringspark as 
· Sauherad boligstiftelse 
· Sagavoll folkehøgskole 
· Geir Ingvar Sleveland (g/bnr. 191/15, tidligere 91/15) 
· Anne Helene Roe Øya (g/bnr. 191/17/65, tidligere 91/17,65) 
· Arne Svalastog (g/bnr. 191/5,12, tidligere 91/5,12) og Tor Olav Ødegården (g/bnr. 191/9,48 m.fl., 



tidligere 91/9,48) 
· Arne Svalastog (g/bnr. 191/5,12, tidligere 91/5,12) 
· Arne Nystad (g/bnr. 191/18, tidligere 91/18) 
·  Ingunn Storkaas Røysland (g/bnr. 191/7, tidligere 91/7) 
· Louis Kennedy (Tinghaugvegen 78) 
· Kjell Ove Fredriksen (g/bnr. 191/67,244, tidligere 91/67,244) 

  

Resyme av høringsuttalelsene og Statens vegvesens kommentarer til disse er del av vedlagte 
planbeskrivelse (pkt. 12). Kommunedirektøren mener at høringsuttalelsene er behandlet 
tilstrekkelig i planbeskrivelsen, og har ikke ytterligere kommentarer eller innvendinger til 
disse. 

Konklusjon 
Etablering av g/s-vegen på strekningen anses å være et svært viktig tiltak i det nye 
kommunen. GS-vegen vil øke trafikksikkerheten betydelig, den vil legge til rette for økt bruk 
av sykkel og gange som igjen har positiv virkning for helse, miljø og klima og den vil binde 
den nye kommunnen sammen på en mye bedre måte. Sistnevnte er ikke minst viktig for 
unge mennesker og andre uten tilgang til bil. 

Kommunedierktøren mener at planen ivaretar hensynene til god framkommeligeht og 
trafikksikkerhet for myke trafikanter, uten urimelig store negative konsekvenser for 
omgivelsene. Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas slik den foreligger.  

Vedlegg 
For å lette lesingen av vedleggene som følger saken, er oversikten under lagt inn under. 
Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse kommer i tillegg. 

 
Vedlegg Rapport Dato Utarbeidet av 

A1 Vurdering av behov for KU 10.08.2018 Svv 

A2 Referat oppstartsmøte 17.08.2018 Sauherad/Bø kommune 

A3 Dokumenter fra oppstartsvarsling 24.08.2018 Svv 

A4A innspill ved oppstartsvarsling   

A4B Utvidet planvarsel  Svv 

A5 Naturmiljøvurderinger - Multiconsult 

A6 Arkeologisk registrering 13.05.2019 Telemark fylkeskommune 

A7 Ny gang og sykkelveg langs Rv36, Gvarv- 
Mannebru, støykartlegging 

31.05.2019 Norconsult as 



A8  ROS-analyse/matrise 17.01.2020 Norconsult as/Svv 

A9 Geoteknisk rapport 05.12.2019 Svv 

A10 Dokumenter kunngjøring off. ettersyn/høring 11.10.2019  

A11  Innspill mottatt ifbm. off. ettersyn/høring  … 

A12 Dokumenter ang. avklaring av innsigelse 20.01.20/27.01.2020 Svv/Bane NOR 

 
 
 

 
 
Vedlegg: 
27.04.2020 Plankart_R01_082210142018 1346355 
27.04.2020 Plankart_R02_082210142018 1346356 
27.04.2020 Plankart_R03_082210142018 1346357 
27.04.2020 Plankart_R04_082210142018 1346358 
27.04.2020 Plankart_R05_082210142018 1346359 
27.04.2020 Plankart_R06_082210142018 1346360 
27.04.2020 Bestemmelser_082210142018 1346361 
27.04.2020 Planbeskrivelse_082210142018 1346362 
27.04.2020 A1 1346363 
27.04.2020 A2 1346364 
27.04.2020 A3 1346365 
27.04.2020 A4A 1346366 
27.04.2020 A4B 1346367 
27.04.2020 A5 1346368 
27.04.2020 A6 1346369 
27.04.2020 A7 1346370 
27.04.2020 A8A 1346371 
27.04.2020 A8B 1346372 
27.04.2020 A9 1346373 
27.04.2020 A10 1346374 
27.04.2020 A11 1346375 
27.04.2020 A12 1346376 
 
 
 


