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Fv. 3054 Krokemoveien - Varsel om oppstart 
av arbeid med detaljreguleringsplan.  
Plan-ID nr. 20200024.

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 skal Vestfold 
og Telemark fylkeskommune starte arbeidet med 
detaljreguleringsplan for gang- og sykkelanlegg 
langs fylkesveg 3054 Krokemoveien på  
strek ningen Sportsveien – Ringveien; ca. 1,1 km.  
Hensikten er at det skal bli tryggere, raskere og 
mer attraktivt å gå, sykle og reise med buss. 

Det vil bli utarbeidet reguleringsplan som er så 
detaljert at det ikke senere kreves nabovarsel.  
Jfr. plan- og bygningsloven § 21-3. 

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til 
KU, da fremtidig gang- og sykkelanlegg ligger inne 
som en forutsetning i kommuneplanens arealdel. 

Planområdet
Planområdet ligger på og langs fylkesveg 3054 
Krokemoveien. Planområdet er i dag i bruk til veier,  
boliger og forretning. Området er satt av til same 
formål i kommuneplanen. Endelig reguleringsplan 
vil bli utarbeidet innenfor denne grensen og vil 
omfatte et mindre areal.

Prosjektet
I reguleringsplanarbeidet vil det bli vurdert hvilken 
side av Krokemoveien gang- og sykkelanlegget  
bør ligge på. 

Det vil bli behov for grunnerverv for å få  
realisert prosjektet. Det vil bli gjort undersøkelser 

og vurderinger av grunnforhold mm. for å få 
grunnlag til å planlegge prosjektet. Berørte  
grunneiere vil bli varslet før undersøkelsene  
blir gjort. 

Merknader til planoppstart
Uttalelse sendes innen 26. februar 2021 til  
Vestfold og Telemark fylkeskommune,  
Postboks 2844 3702 Skien, eller til post@vtfk.no. 
Husk å merke uttalelsen med sak 20/39286.

Informasjon om planarbeidet
Det vil bli arrangert åpent, digitalt møte om  
prosjektet torsdag 28/1-2021 kl. 18 – 19. Da kan 
man få informasjon og stille spørsmål. Man kan 
delta på møtet ved å gå inn på en internett-link 
som vil bli tilgjengelig fra den 25/1.  
Linken vil bli lagt ut her:  

vtfk.no/krokemoveien

https://www.sandefjord.kommune.no/
Teknisk/arealplaner/reguleringsplaner/var-
sel-om-oppstart-av-reguleringsplanarbeid/. 
Hvert planområde har sin egen link der. 

Det vil bli gjort opptak av møtet. Opptaket vil bli 
lagret på de samme nettsidene som er vist over,  
sammen med annen informasjon om planarbeidet. 

Spørsmål kan rettes til:
Arild Olav Vestbø, tlf. 91828740, 
e-post: arild.olav.vestbo@vtfk.no


