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Innspill til varsel om utvidelse av planområdet for igangsatt 
reguleringsplanarbeid for Lyngmyr skole i Tvedestrand kommune 

Vi viser til oversendelse fra Feste Landskap/ Arkitektur av 09.12.2019 med varsel om utvidelse av 
plangrense for detaljregulering av Lyngmyr skole.  
 
Reguleringsplan for Lyngmyr skole ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 12.06.2018. Fylkesmannen 
fremmet innsigelse til planforslaget i brev av 28.09.2018. Vi gjør oppmerksom på at innsigelsen 
fortsatt gjør seg gjeldende.  
 
Formålet med utvidelse er å tilrettelegge for en god trafikkavvikling for ny barneskole på Lyngmyr. 
Det skal reguleres inn arealer til nødvendig trafikkavvikling som adkomst, parkering, hente 
bringelomme og ventesone for buss, som skal ligge i tilknytning til fylkesvegen 411. Dette for å 
kunne tilrettelegge for en mindre trafikkert «hjertesone» nærmere skoletomta.  
 
Fylkesmannen har ingen merknader til foreslåtte utvidelse av planområdet.  
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Helene Juliussen 
rådgiver 
Miljøvernavdelingen 
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Deres ref:

Arkivkode; L13
Saksbeh.: Anita Henriksen

Therese Hagen

Varsel om utvidelse av planområdet for detaljert reguleringsplan for ny
barneskole på Lyngmyr  i  Tvedestrand kommune

Vi viser til deres brev 9.12.2019 med varsel om utvidelse av planområdet for igangsatt
reguleringsplan av ny barneskole på Lyngmyr  i  Tvedestrand kommune.

Formålet med utvidelsen er å tilrettelegge for en god trafikkavvikling for ny barneskole på
Lyngmyr. Det skal reguleres inn arealer til nødvendig trafikkavvikling som adkomst,
parkering, hente-bringelomme og ventesone for buss, som skal ligge  i tilknytning til
fylkesvegen 411. Dette for å kunne tilrettelegge for en mindre  trafikkert  «hjertesone»
nærmere skoletomta. Store deler av planområdet er avsatt til skole  i  reguleringsplan for ny
barneskole på Lyngmyr. Arealet for utvidelsen som innlemmes  i  det nye planområdet er
uregulert. lkommuneplanens arealdel, 2017-2028, ligger dette arealet inne som offentlig
eller privat tjenesteyting.

Administrasjonen har ikke kunnskap om noen automatisk freda kulturminner innenfor
planområdet. Vi gjennomførte en befaring av planområdet  i  2016, og har vurdert at
utvidelsen av planområdet ikke gjør det nødvendig med en arkeologisk registrering.

Administrasjonen iAust-Agder fylkeskommune har ingen merknader til den foreslåtte
utvidelsen av planområdet.

Med hilsen

Anita Henriksen
Seksjonsleder

Brevet er godkjent elektronisk.
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Fra: Tore Gustavsen
Til: Therese Hagen
Kopi: andreas.gimming.stensland@tvedestrand.kommune.no
Emne: Reguleringsplan ny barneskole på Lyngmyr
Dato: tirsdag 7. januar 2020 19:56:37

Jeg ønsker å få en detaljert oversikt over hvordan trafikkavviklingen er tenkt for det nye
området:
hvor skal bussene levere og hente skolebarna,
parkering for skoleansatte,
parkering for barnehagebarnlevering,
 
Slik det er nå, er det langt fra optimalt med hensyn til trafikken og sikkerheten for skolebarn og
andre som bruker området , spesielt  rundt kl 0800 og  1400 ;  mange busser og privatbiler
krysser kjørebanene.
 
 
Med hilsen Tore Gustavsen
Valbergveien  2
4900 Tvedestrand
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