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Forord 

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region sør i samarbeid 
med Birkenes og Evje og Hornnes kommune og Aust-Agder fylkeskommune.  

Formålet med planen er å utbedre vegen for å bedre trafikksikkerheten og 
framkommeligheten. Dette innebærer tiltak som kurveutbedring, etablering av mykt 
sideterreng i fjellskjæringer, økning av vegens bæreevne og bedring av 
siktforholdene. Alle tiltak vil i hovedsak skje på eller nær eksisterende veg. 

Framlagt planmateriale består av følgende dokumenter 

• Reguleringsplankart i målestokk 1:2000 (A3), datert 30. 05. 2016 (vedlagt) 
• Reguleringsbestemmelser, datert 30. 05. 2016 (vedlagt) 
• Planbeskrivelse inkl. risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 30. 05. 2016 (dette 

dokumentet)  
• Innkomne merknader til melding om planoppstart 

Den formelle behandlingen av reguleringsplanforslaget skjer etter plan- og 

bygningsloven § 12-10. Planen blir etter avtale med Birkenes kommune og Evje og 
Hornnes kommune lagt ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 3-7.  
 
Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i Birkenes kommune på 
Kommunehuset, Evje og Hornnes kommune på Kommunehuset og på Statens 
vegvesen sin trafikkstasjon på Evje. Dette vil bli kunngjort i Birkenesavisa og 
Setesdølen.   

Planmateriale med vedlegg vil også være tilgjengelig på internett: 
www.birkenes.kommune.no 

www.e-h.kommune.no/ 

Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. 

Eventuelle merknader og endringsforslag sendes innen 12. august 2016 til:  

Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, Stoa, 4808 Arendal 

eller via e-post til: firmapost-sor@vegvesen.no  

Merk innspill og merknader med «Fv. 42 Hovland - Lislevatn».  

Etter at høringsperioden på seks uker er over, vil Statens vegvesen vurdere 
innkomne merknader og foreslå eventuelle planendringer. Deretter sendes planen til 
2. gangs behandling i Plan og bygningsrådet i Birkenes kommune og Evje og 
Hornnes kommune, før den legges fram for kommunestyret til vedtak. 
Fylkesmannen, Fylkeskommunen og andre statlige fagorganer som har særlige 
interesser i området, kan reise innsigelse til planforslaget. Dersom det fremmes 
innsigelse og mekling ikke fører fram, sendes reguleringsplanen til 

http://www.birkenes.kommune.no/
http://www.e-h.kommune.no/
mailto:postmottak@arendal.kommune.no
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Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Vedtatt plan vil bli kunngjort og gjort 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier. En vedtatt reguleringsplan fastsetter 
framtidig arealbruk for området. Grunnervervsprossen starter etter at 
reguleringsplanen er vedtatt. 

Henvendelser om planen kan rettes til: 

 Camilla Grefstad Wiig, Statens vegvesen,                   
camilla.wiig@vegvesen.no tlf: 95812317.  

 Sigurd Wiberg, Statens vegvesen,                             
sigurd.wiberg@vegvesen.no tlf: 95242930. 

 Siv Therese Kile Lie, Evje og Hornnes kommune, 
Siv.Therese.Kile.Lie@e-h.kommune.no tlf: 48134030. 

 Øyvind Raen, Birkenes kommune,             
Oyvind.Raen@birkenes.kommune.no tlf: 91346023. 

 

 

Statens vegvesen Region sør 
Arendal, 30. mai 2016 

  

mailto:camilla.wiig@vegvesen.no
mailto:sigurd.wiberg@vegvesen.no
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1. Bakgrunn for planarbeidet 
 
Fv. 42 er en viktig vegforbindelse mellom Arendal og Evje i Aust-Agder fylke, og er 
bygget ut etappevis gjennom mange år. Foruten en kort strekning på ca 0,5 km i 
Vegusdal, er strekningen mellom Hovland og Lislevatn den eneste strekningen på fv. 
42 mellom Arendal og Evje uten gul midtlinje. Denne strekningen er i underkant av 
7 km.  
 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å regulere areal til fremtidig utbedring av fv. 42 
Hovland – Lislevatn med en vegbredde som tillater oppmerking av gul midtstripe. 
Målet er «gul midtstripe» fra Arendal til Evje. 
 

1.2 Forslagsstiller 
Statens vegvesen Region sør er forslagsstiller til planen.  
 

1.3 Konsekvensutredning 
Statens vegvesen har i samråd med Birkenes og Evje og Hornnes kommune vurdert 
at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og 
bygningsloven §12-3 tredje ledd, jfr. § 4-2 i forskrift om konsekvensutredning.  
Kapittel 6 beskriver virkninger og konsekvenser av reguleringsplanen.  
 

1.4 Nøkkeltall 
Nøkkeltall Eksisterende situasjon Planlagt situasjon 

Lengde fv. 42 6980 m 6880 m 

Bredde fv. 42 Varierende bredde 5,5 km 7,0 + br. utvidelse kurver 

ÅDT1 800 1000 (år 2036) 

Fartsgrense 80 km/t 80 km/t 
Tabell 1. Nøkkeltall. 

                                           
1 ÅDT (årsdøgntrafikk): Det totale antall kjøretøy som passerer et snitt av en veg i løpet av et år, 
dividert med 365.  
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2. Planprosessen og medvirkning 
 

2.1 Oppstart av planarbeid 
 

Melding om oppstart av 
reguleringsplanarbeid ble 
kunngjort i Agderposten, 
Fedrelandsvennen, Birkenesavisa 
og Setesdølen omkring 25. 
september 2015, i h.h.t. Plan- 
og bygningsloven § 12-8. 
Berørte grunneiere og 
rettighetshavere samt kommune, 
fylkesmann, fylkeskommune, 
berørte statlige fagorganer og 
aktuelle interessegrupper ble 
varslet gjennom brev om 
oppstart av 
reguleringsplanarbeidet.  
Til melding om oppstart kom det 
inn seks innspill. Se kapittel 8.  
 
 

Figur 1. Annonse ved oppstart av planarbeid.  
 
Det ble avholdt informasjons- og medvirkningsmøte 7. oktober 2015. 
Reguleringsplanforslaget legges ut til offentlig ettersyn 17. juni 2016. Det blir 
varslet med samme prosedyre som ved melding om oppstart.  
 

2.2 Utarbeidelse av planforslag 
Statens vegvesen utarbeider planforslag. Innkomne innspill vurderes og bearbeides 
inn i planforslaget om dette er forenlig med planens hensikt og tiltakets 
økonomiske rammer. Planforslaget er utarbeidet av en prosjektgruppe i Statens 
vegvesen som har bestått av personer med fagansvar for bl.a. trafikksikkerhet, 
landskap, kultur, friluftsliv/nærmiljø, naturmiljø, bygge- og anleggsteknikk, 
geoteknikk, grunnerverv, drift- og vedlikehold, universell utforming, vegutforming 
og planprosess.  
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3. Planstatus og rammebetingelser 
 

3.1 Overordnede planer og rammer 
 

Nullvisjonen legges til grunn i alle vegprosjekter i regi av 
Statens vegvesen. Nullvisjonen er visjonen om et 
transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig 
skade, og er forankret i Nasjonal transportplan. 
Nullvisjonen fastslår at trafikksikkerheten er en kvalitet 
som kjennetegner et godt planlagt, godt bygd og 
velfungerende transportsystem.  
Infrastruktur som bygges av Statens vegvesen skal være universelt utformet. Det 
betyr at det skal bygges med en utforming av god kvalitet der alle mennesker 
uavhengig av funksjonsevne kan ta seg frem.  
 
I Handlingsprogram for fylkesveger i Aust-Agder 2015 – 2017 er prosjektet omtalt 
som følger: 
«Beskrivelse av situasjonen: 
Fv.42 hp 09 km 4,4- 6,8 og Fv. 42 hp 09 hp 09 km 7,5 – 11,4.  
Funksjonsklasse: B, ÅDT: 800, Lengde: 2,4 km og 3,9 km. Vegstrekningen er meget 
svingete og smal og omtrent eneste vegstrekning på Fv. 42 til Evje uten gul 
midtlinje. 
Tiltak: Utbedring av veg, gul stripe, forbedret kurvatur og sideterreng. 
Vurdering: Fv. 42 er en viktig forbindelse mellom Arendal og Setesdal hvor det er et 
mål om å få gul midtstripe på hele fylkesvegen. Tiltaket vil forbedre 
trafikksikkerheten.» 
 
Det er bevilget midler i Handlingsprogram for fylkesveger og i økonomiplanen for 
Aust-Agder fylke.  
 
I kommuneplan for Birkenes kommune for perioden 2010 - 2021, er planområdet 
avsatt til Landbruks-, natur-, friluftsformål samt reindrift (LNFR). Tett inntil fv. 42 er 
området skravert med hensynsone med særlige hensyn til naturmiljø, (HN). I 
bestemmelsene står det at det er forbudt å sette i verk tiltak innenfor denne sonen, 
og at RPR for vernede vassdrag pkt. nr. 4 skal benyttes ved vurdering av tiltak langs 
Tovdalsvassdraget. 
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I kommunedelplan for Evje og Hornnes kommune for perioden 2011 – 2021, er 
planområdet avsatt til Landbruks-, natur-, friluftsformål samt reindrift (LNFR). 
Vegtiltaket kommer i berøring med hensynsone – Rasfare på deler av veglinjen. I 
bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel for Evje og Hornnes 
kommune § 2.2 står det at det er forbudt å sette i verk tiltak i en avstand på 100 
meter fra Hovlandsåna. 
 
Vegusdal Kraftverk AS har fått konsesjon på å bygge Flateland kraftverk. Inntaket 
skal være i Hovlandsdalsåna i Birkenes kommune, 600 meter fra kommunegrensen 
til Evje og Hornnes kommune. På dette stedet (hp09, km8360) skal Statens vegvesen 
utbedre vegen, som ligger nær elva. Det skal bygges en sperredam i elva og en 
kulvert under vegen for inntak av vann til tunnelen. Planene vil gjøre at det dannes 
et vannspeil ovenfor sperredammen på 320 moh. Kraftverket har vært i dialog med 
Statens vegvesen, og uttrykt et ønske om at vegen heves med 0,5 m slik at 
vannspeilet kan økes til 320,5 moh. 
 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Innenfor planområdet gjelder reguleringsplaner «Rv 42 – parsell Hovland – 
Myklebostad», vedtatt 23. 09. 1997, og «Rv 42 – parsell ved Lislevatn», vedtatt 01. 
07. 1996. Det forutsetter at gamle reguleringsplaner oppheves når ny plan for 
området foreligger.  
 

3.3 Forprosjekt 
Høsten 2014 ble det utarbeidet et forprosjekt for strekningen Hovland – Lislevatn, 
hvor prosjektets hensikt var å vurdere muligheten av å utbedre eksisterende veg og 
vurdere kostnader knytte til dette.  
 

3.4 Retningslinjer med betydning for planen 
 
Statlige planretningslinjer jf. PBL § 6-2 erstatter Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
etter PBL 1985. RPR som er gitt etter PBL 1985 § 17-11 første ledd, skal gjelde inntil 
de eventuelt blir avløst av nye. 

3.4.1 Statlige planretningslinjer 

Følgende retningslinjer er aktuelle for planarbeidet_ 
RPR for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen 
RPR for samordnet areal- og transportplanlegging 
RPR for vernede vassdrag 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19950920-4146.html#map0
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/md/md-19930820-0817.html&emne=rikspolitiske*%20%2b%20retningslinj*%20,%20oslofjordregion*&
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/md/md-19941110-1001.html&emne=rikspolitiske*%20%2b%20retningslinj*&
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3.4.2 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) 

Ved planlegging av vegprosjekter skal man forholde seg til Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) utgitt av 
miljøverndepartementet. Retningslinjen er kun veiledende, og skal legges til grunn 
av kommunene ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og 
bygningsloven. Retningslinjen kan derfor fravikes, men vesentlige avvik kan gi 
grunnlag for innsigelse til planen, blant annet fra Fylkesmannen som er statlig 
fagmyndighet for støy. 

3.4.3 Naturmangfoldloven 

I henhold til Naturmangfoldloven (NML) §7 skal prinsippene i NML §§8-12 legges til 
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderinger skal 
fremgå av beslutningen. 
 
 

 
Bilde 1. Nygård. (Foto: Hanne Zapffe) 
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4. Beskrivelse av planområdet 
 

4.1 Planområdet 
Planområdet strekker seg over to kommuner, - Birkenes kommune og Evje og 
Hornnes kommune på fv. 42, i Aust-Agder fylke.   
Den første parsellen går fra Hovland til Myklebostad, over en strekning på 2,4 km. 
Ved Myklebostad er veggeometrien tilfredsstillende til å markere gul midtstripe. Den 
andre parsellen starter like nord for Myklebostad (ved Mosbekk) og videre til 
Lislevatn, over en strekning på 3,9 km. Planavgrensningen er lagt tett opptil veg, for 
å unngå regulering av unødvendig areal.  
 

 

Figur 2.  Parsel l  1  Hovland - Myklebostad.  

 

Figur 3.  Parsel l  2  Mosbekk -  L islevatn.   
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4.2 Trafikkmengde og fartsgrense 
På eksiterende veg varierer årsdøgntrafikken (ÅDT) mellom 600 til 800 biler, 
avhengig av hvor på strekningen man måler. Fartsgrensen er 80 km/t på hele 
strekningen.   
 

4.3 Ulykkessituasjon 
Det har vært flere ulykker på strekningen, noen av dem med alvorlig utfall.  
 

4.4 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Det er ikke tilrettelagt trafikksikkerhetstiltak på strekningen.  
 

4.5 Kollektivtilbud 
Det er i dag tosidig bussholdeplass ved Myklebostad. Skoleskyss stopper ved behov 
langs vegstrekningen.  
 

4.6 Tilrettelegging for universell utforming 
Det er ikke tilrettelagt for universell utforming på noen av dagens kollektivtilbud.  
 

4.7 Grunnforhold og geologi 
Det er i planprosessen utført geologiske befaringer og geotekniske 
grunnundersøkelser.  
Grunnmassene består hovedsakelig at sand og grus, med lite silt og humus.  
 
Berggrunnene i området består i sin helhet av grunnfjell (prekambrisk alder). 
Landskapet er utformet av glasiale prosesser under siste istid, som har gitt dalføret 
(Hovlandsdalen) markert U-formet tverrprofil. For det meste består bergartene i 
område Hovland - Lislevatn av varierende type av ryholitt og psamitt. Bergmassen i 
området er ifølge kartlagte Q- verdier av god kvalitet.  
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4.8 Landskap 
Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter, og er 
basert på fagtradisjoner innen landskapsarkitekturen. Temaet tar for seg hvordan 
landskapet oppleves romlig, ut fra omgivelsene. I tillegg skal reiseopplevelse 
vurderes, dvs. hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. (Hb V712 
Konsekvensanalyser) 
 
Området ligger i landskapsregion 05 Skog- og heibygdene på Sørlandet, med 
typiske kjennetegn med store åsdrag, skrinn jord og bart fjell, idylliske 
skoglandskap med mange skogsvann, og U-daler med rolige elver. Vegetasjonen 
domineres av furu, men også gran og blandingsskog med bjørk og eik.  
 
Hovlandsdalsåna renner gjennom området og gir karakter til landskapet.  
Dagens veg går gjennom Hovlandsdalen, og følger med varierende avstand og 
høyde til elva. Mellom Tveit og Myklebostad bukter elva seg kraftig, og vegen ligger 
for det meste med litt avstand, og noe høyere enn elva. Vegen er svingete og følger 
terrenget og fjellets formasjoner. Mellom Myklebostad og Lislevatn er elva rettere, 
og her går vegen tett inntil elva. Landskapet består vekselsvis av skog og eldre 
kulturlandskap. Gårdsbrukene ligger hovedsakelig mellom Hovland og Myklebostad 
og ved Lislevatn. Ved Lislevatn åpner landskapet seg opp og man får utsyn til et 
godt bevart kulturlandskap med noen store, flotte steingjerder. 
 

4.9 Nærmiljø og friluftsliv 
Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og 
ferdselsårer som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor og områder der 
lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller sykkel.  
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. I dette kan det regnes både naturterreng og 
rekreasjonsareal i tettsteder. (Hb V712 Konsekvensanalyser) 
 
Parsellene går gjennom bygdene Hovland, Ljosland, Myklebostad og Lislevatn. 
Bygdene er i dag preget av en blanding mellom fraflytting og fast bosetning. Ved 
Hovland er det to eiendommer med fast bosetning. Ved Ljosland er det tre 
fastboende eiendommer. På Myklebostad er det et aktivt gårdsbruk og flere faste 
bosetninger, likeledes på Lislevatn. Det er lite ferdsel mellom bygdene til fots eller 
sykkel.  
Hovlandsåna er en god fiskeelv, men det er mer vanlig å reise til innlandsvann inne 
på fjellet for å fiske og for bruk av turområder.  
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4.10 Naturmangfold 
 
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske 
(ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser 
(vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold til 
naturmangfoldloven (nml) som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 
geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers 
påvirkning. (Hb V712 Konsekvensanalyser) 
 
Kunnskapsgrunnlaget (jf. NML § 8) 

Kunnskapen om naturmangfoldet i planområdet baserer seg på søk i 
innsynsløsningene Naturbase, Artskart, Vassdragatlas og Vann-nett, i tillegg til 
befaringer av biolog, prosjektmedarbeidere, og gjennomgang ved hjelp av bilder fra 
Google Maps og Vegbilder. I tillegg er det hentet kunnskap fra Faun-rapport 047-
2008 som gir en konsekvensvurdering for utbygging av Vegusdal kraftverk, og 
beskriver naturen i området.  
 
Tiltaket har nærføring til vannforekomsten Hovlandsåna (id 020-330-R), og krysser 
vannforekomstene Skutåna (id 020-303-R) og Hovlandsdalselva bekkefelt (flere 
småbekker, id 020-304-R). Lislevatn er ikke definert som en vannforekomst, men 
utgjør del av Hovlandsåna. Hovlandsåna huser en stamme av stasjonær elveørret. 
Oppvandring av storørret fra Vågsdalsfjorden stanser godt nedstrøms ved Hovland. 
Lislevatn har en tett bestand av småfallen ørret og litt bekkerøye. Alle disse 
forekomstene er under risiko for å ikke oppnå god økologisk tilstand på grunn av 
forsuring. Bekkerøye nevnes dessuten som en liten påvirkningsfaktor for 
Hovlandsåna.  
 

 
Bilde 2. Strekningen ca. profil 5350 – 5700, hvor veien har sterkt nærføring til vassdraget.  
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Terrenget langs eksisterende veg består vekselsvis av dyrka mark, skog og 
skråninger med kantvegetasjon mot elva. Det står to store, gamle eiketrær inntil 
vegen ved Ljosland med stammeomkrets 290 cm (vest) og 245 cm (øst). Disse 
omfattes av Forskrift om utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven § 52. 
For øvrig er det ikke registrert naturtypelokaliteter i nærområdet til veien. 
Skogtypene langs veien er vanlige og typiske for området og regionen, og uten 
særlig viktige elementer og vegetasjonstyper for naturmangfold. Av rødlistearter er 
det ved Lislevatn registrert alm (VU = sårbar) (www.artsdatabanken.no, 19.01.2016). 
Registreringene er plassert noe unøyaktig, men ligger trolig utenfor tiltaksområdet. 
 
Kunnskap om fremmede arter er god i det vegnære arealet, da Statens vegvesen 
registrerte dette i 2011. Av fremmede arter på svartelista er det registrert 
parkslirekne (SE = svært høy risiko) på hver side av Nygård. Ved Gunnheim er det 
registrert filtarve (SE), fagerfredløs (HI = høy risiko), hjertebergblom (HI) og rødhyll 
(HI) (www.artsdatabanken.no, 19.01.2016).  
 

 
Bilde 3. To eiketrær like ved veg ved Ljosland. (Foto: Hanne Zapffe) 
 

 

 

http://www.artsdatabanken.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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4.11 Kulturmiljø 
Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske 
miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 
Begrepet kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som en del 
av en større helhet eller sammenheng. Automatisk fredete kulturminner omfatter 
alle faste kulturminner fra før 1537 og alle stående byggverk med opprinnelse fra 
før 1650, samt samiske kulturminner eldre enn 100 år. (Hb V712 
Konsekvensanalyser) 
 
Områdene mellom Hovland til Lislevatn bærer preg av bosetning i ulike tider. De 
fleste bygningene på strekningen er SEFRAK-registrert og er fra 1700- og 1800-
tallet.  
Ved Hovland er det steingjerder i nærhet til vegen og en steinsatt bekk.  
På Nygård står det et eldre skolehus i nærhet til dagens veg. Dette skolehuset er 
SEFRAK-registrert. Ved hovedhuset like ved, er det en steinmur og trapp i muren 
tilhørende hovedhuset.  
Videre ved Myklebostad står det en gammel løe i nær tilknytning til vegen.  
Ved Lislevatn åpner landskapet seg opp og man får utsyn til et meget fint 
kulturlandskap. Det er flere steingjerder i nærhet til vegen. Stedstypisk for Lislevatn 
er utsynet over vannet og de høye steingjerder som går i markerte linjer fra gårdene 
oppe i lia og ned til vegen.   
 
Mai 2016 ble det utført arkeologiske undersøkelser langs vegstrekningen av 
Kulturminnevernavdelingen ved Aust-Agder fylkeskommune. Dette er funnene fra 
undersøkelsen: 
Hovland 

• To enkeltliggende kokegroper (ID 219668 og 219670) 
• Kokegropfelt (Id 219669) 
• Bosetningsspor med stolpehull, kokegroper og andre nedgravinger (ID 

219671) 
Ljosland 

• To gravrøyser, en ligger vel utenfor reguleringsområdet (ID 220158) 

Myklebostad 

• Bosetningsspor med stolpehull, kokegroper og andre nedgravinger, fordelt 
på tre delområder (ID 219672) 

• Rester av mulig gravhaug (ID 219674) 

Lislevatn 

• Enkeltliggende kokegrop (Id 220157)  
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Bilde 4. Skolehus på Nygård. (Foto: Hanne Zapffe)  
 

4.12 Naturressurser 
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i 
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). 
Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og 
løsmasser i et ressursperspektiv. (Hb V712 Konsekvensanalyser) 
 
Området domineres av skogkledde arealer, slåttemark og kulturlandskap.  
Dagens veg ligger tett opptil skogsarealer med middels til høy bonitet, fulldyrket 
jord og innmarksbeite (www.naturbase.no, tilgang 18.01.2016). I tilknytning til 
tidligere og eksisterende gårdsbruk er det slåttemark og eller innmarksbeite.  
 
Hovlandsåna er en ressurs som vassdrag.  
  

http://www.naturbase.no/
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5. Beskrivelse av planforslaget 
 

5.1 Planlagt utforming av tiltaket 

5.1.1 Utarbeidelse av veglinje 

Statens vegvesens Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2013) er grunnlaget for 
all planlegging og bygging av offentlige veger og gater i Norge. Håndboken er 
forankret i vegloven (§ 13) og gir krav til planlegging og utforming av veger og 
gater.  
 
Denne reguleringsplanen baserer seg det tidligere forprosjektet som ble utarbeidet i 
2014. I forprosjektet ble håndbok HB 017 (Veg og gateutforming) lagt til grunn ved 
utarbeidelsen veggeometrien. Denne stiller ikke fullt så strenge krav til vegens 
geometriske utforming som dagens håndbok, N100.  
På strekningen Hovland – Lilsevatn var det viktig å tilpasse allerede utbedrede 
vegstrekning før Hovland, mellom Myklebostad og Mosbekk, og etter Lilsevatn. 
Dette er bakgrunnen for valgt vegstandard.  
 

5.1.2 Vegstandard.  

Standarden som blir lagt til grunn er en tilpasset variant av H1 og H2, jf. HB 017. H1 
(andre hovedveger) er basert på ÅDT 0 – 1500, fartsgrense 80km/t, vegbredde totalt 
6,5 meter. H2 (andre hovedveger) er basert på ÅDT 1500 – 4000, fartsgrense 80 
km/t, vegbredde totalt 7,5 meter. Begge disse variantene kan benyttes utenfor 
tettbygd strøk.  
Valgt utforming har en total vegbredde på 7 meter, hvorav kjørefelt på 2x3 meter og 
vegskulder på 2x0,5 meter. I tillegg kommer påkrevd breddeutvidelse i vegkurver på 
strekningen. På enkelte steder langs parsellen er det påkrevd med rekkverk, dette 
utformes med totalbredde på rekkverksrommet (rekkverk og ytre vegskulder) på 
0,75 meter.   
Stigningsforholdet på vegen er tilpasset eksisterende veg.  
Avkjørsler utformes etter standard vegutforming, basert på HB 017 og tilpasset 
ulike driftsbehov.  
På strekningen legges det opp til mykt sideterreng, hvor grøftearealet utformes på 
en slik måte at skadeomfanget ved en eventuell utkjøring skal reduseres.  
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Figur 4. Normalprofil Hovland – Lislevatn, 7,0 m vegbredde.  

Det legges opp til bussholdeplass ved Myklebostad i retning Arendal. Denne vil bli 
universelt utformet etter krav fra N100.  

 

5.2 Planlagt arealbruk 
I reguleringsplankartet markeres eierforhold enten med o_ eller ingen markering.  
o_ betyr offentlig, og markeres på all veggrunn som Statens vegvesen erverver, 
innbefatter vegareal, sideterreng, avkjørsler, siktsoner, bussholdeplass, m.m.   
Når det er privat eie, markeres ikke dette med tegn foran formålet.  
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6. Virkninger av planforslaget 
 

6.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei Merknad 
Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred?  Ikke registrert skred 
i området.  

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk 
stabilt)? 

X  

Er området utsatt for springflo/flom? 
 

X  

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket 
bekk? 

X Det kan knyttes 
usikkerhet til 
fremtidige 
klimaendringer 

Er det radon i grunnen?  Ikke aktuelt 
Annet (angi)? X  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser, som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for området? 
- hendelser på veg X  
- hendelser på jernbane X  
- hendelser på sjø/vann X  
- hendelser i luften (flyaktivitet) X  
Vil drenering av området føre til oversvømmelse i 
nedenforliggende områder? 

X  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter (industriforetak 
etc.) utgjøre risiko for området? 
- utslipp av giftige gasser/væsker X  
- utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 
gasser/væsker 

X  

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? 
- elektrisitet (kraftlinjer) X  
- teletjenester X  
- vannforsyning X  
- renovasjon/spillvann X  
Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området? 
- påvirkes området av magnetiske felt fra linjer X  
- er det spesiell klatrefare i forbindelse med linjer X  
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 
- til skole/barnehage X  
- til nærmiljøanlegg (idrett etc.) X  
- til forretning etc. X  
- til busstopp X  
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Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 
Nei Merknad 

Brannberedskap: 
- omfatter området spesielt farlige anlegg? X  
- har området utilstrekkelig brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

 Ikke kjent 

- har området bare en mulig atkomstrute for 
brannbil? 

 Ja 

Tidligere bruk Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet? 
- gruver: åpne sjakter, steintipper etc. X  
- militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. X  
- industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering X  
- annet (angi) X  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med 
spesiell fare for usikker is? 

X  

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup)? 

X  

Annet (angi)? X  
Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger: 
- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål X  
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 
nærheten 

X Ingen kjente 

- annet (angi)? X  
Annet    

Tabell 2. ROS-analyse 

 

6.2 Skredfarevurdering 
Potensiell skredfare kan evalueres med aktsomhetskarter fra skrednett.no. 
Aktsomhetskartene gir indikasjoner på områder som kan være utsatt for steinsprang 
og snøskred basert på topografi og beregnet utløpsdistanse. Det er registrert flere 
områder hvor det er en potensiell fare for flom- og jordskred og at et eventuelt 
skred kan gå over fylkesvegen. Studier av terreng og helning viser derimot at et 
skred vil begynne å avsettes før vegen. Eventuelle mengder av skredmasser vil 
derfor være betraktelig redusert før det kommer fram til vegen.  
Aktsomhets kartene vises på figur 5 og 6. I tillegg til aktsomhetskartene er det 
utført nærmer skredfarevurdering i terrenget samt datasøk i National Veg Data Bank 
(NVDB) for registreringer av tidligere skredhendelser.  
Planlagt veglinje går langs eller i nærføring med eksisterende veg.   
I følge aktsomhetsområder steinsprang berører planområdet lokaliteter mellom 
Nygård og Ljosland ved pel. 1500-1250.  
I Nygård-Ljosland området dreier det seg om en bratt fjellvegg med oppsprukket 
fjell ovenfor dagens veg, se bilde 5. Dagens skjæring langs vegen er relativt lav, 
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utvidelse av vegen er planlagt med å sprenge 3-6 m inn i eksisterende skjæring. 
Topografien over dagens skjæringstopp er steil, og skjæringstoppen er skogkledd 
hvor det antas en viss løsmasseoverdekning på toppen. Skjæringen langs vegen 
antas ikke som et utløsningsområde, det gjør den steile fjellvegg bak skjæring, se 
bilde 5.  Det er ingen registrerte steinsprang/skred i NVDB på veg i området 
(Ljosland - Nygård). Sannsynligheten for steinsprang i området er liten, men 
steinsprang fra steile fjellvegger kan ikke utelukkes. 
 

 
Bilde 5. Bratt fjellvegg nærme veg ved P1270. (Bilde: Thorildur Thorgilsdottir) 
 
For hele strekningen gjelder at ved eventuelle mindre ustabiliteter i forbindelse med 
etablering av bergskjæringer, vil dette bli ivaretatt under anlegget med bergsikring.  
Eksempelvis stabilisering av løsmasser og/eller blokker over skjæringskanten. 
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Figur 5. Aktsomhetskart steinsprang. (Kilde: Skrednett) 
 

 
Figur 6. Aktsomhetskart snøskred. (Kilde: Skrednett) 
 
Figur 5 viser aktsomhetskart for snøskred. Det er registret flere områder hvor det er 
potensiell fare for snøskred og at det kan ramme fv. 42. Fjelloverflaten/terrenget i 
området er relativt steilt og har liten forankringsevne, en del av området er også 
skogkledd og representere ingen snøskredområder.  
Det er ingen snøskred hendelser ved eller på veg i planområde registrert i NVDB 
databanken. Snøskred sees ikke som en utbredt problemstilling i planområdet.    
Det er heller ikke registrert noen historiske skred langs strekningen. Dersom 
stikkrenner og andre vannførende kanaler opprettholdes med samme kapasitet vil 
situasjonen forbli som den er i dag. De planlagte inngrepene foregår langs 
eksisterende veg og vil ikke virke inn på potensialet for skredutløsning. 
 
De planlagte inngrepene foregår langs eksisterende veg og vil ikke virke inn på 
potensialet for skredutløsning. Det vurderes ikke å være noen stor sannsynlighet for 
at eventuelle steinsprang eller snøskred vil nå vegen eller at inngrep vil påvirke 
skredsannsynligheten negativt. 
 

6.3 Støy 
Det er foretatt støyberegninger av planlagt tiltak. Det er 6 støyutsatte boliger i 
nærheten av fv. 42. For 4 av disse vil støyforholdene være omtrent uendret, og for 
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en bolig vil støyforholdene forbedres. En bolig på eiendom gnr./bnr. 130/5 vil få 
1dB høyere støynivå utenfor fasade i andre etasje mot vegen.  
 

 
Figur 7. Sammenstilling mellom høyeste fasadenivåer. (Kilde: Cowi)  
 

 
Figur 8. Definisjon «Gul sone» i støykartlegging. (Kilde: Cowi) 
 

6.4 Landskap 
Den planlagte vegen følger i all hovedsak eksisterende veg. Landskapsinngrepene 
med breddeutvidelse og kurveutbedring vil for store deler av strekningen være små 
og uproblematiske.  
Ved Ljosland blir det en skjæring på 5,5 meter. Videre blir det mindre skjæringer i 
fjell og fyllinger.  
Veg Nygård blir adkomstvegen til huset lagt om, nærmere sør.  
Like før Lislevatn blir det en skjæring på om lag 10 meters høyde. Ved Lilsevatn blir 
det både utfylling i vannet på en lengde over 60 meter, før vegen legger seg inn 
med skjæring i svingen. Like etter svingen blir avkjørsel lagt delvis om. På den 
gamle vegsløyfen skal asfalten fjernes og området revegeteres.  
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Figur 9. Snitt vegutbedring like før Lislevatn, nærføring mellom fv. 42 og Hovlandsåna, profil 5450.  

 

Figur 10. Snitt vegutbedring der gammel vegsløyfe ved Lislevatn revegeteres, profil 5950.   
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6.5 Nærmiljø og friluftsliv 
Nærmiljøet blir ikke berørt i en annen grad enn hva det blir i dag, da veglinjen 
kommer til å følge dagens trasé.  
Områder for rekreasjon og friluftsliv berøres i liten grad, da dette foregår på andre 
områder enn langs veglinjen. 
 

6.6 Naturmangfold 
Ved vurdering av naturmangfoldlovens §8 skal man finne ut hvilket naturmangfold 
som kan påvirkes av beslutningen, hvilken tilstand dette naturmangfoldet har og 
hvilke effekter beslutningen vil ha på naturmangfoldet.  
 
De to eiketrærne ved Ljosland, som omfattes av Forskrift om utvalgte naturtyper 
etter naturmangfoldlovens § 3, står tett ved fyllingsfot for ny vei, med rotsone 
innenfor «midlertidig anleggsområde og annen veggrunn», jf. plankart. Det bør være 
mulig å bevare begge trærne. Arbeider med ny vei må ikke føre til ødeleggende 
inngrep, slik som graving eller påfylling i rotsonen, skade på trærnes krone, eller 
liknende. Tiltak for å sikre trærne i anleggsperioden skal formuleres i Ytre miljøplan, 
YM-plan.  
 
Tiltaket går inn i skogsmark på en god del av traséen. Berørte skogtyper har ikke 
særlig viktige elementer og skogtyper for naturmangfold, og planvirkningen er 
ubetydelig.  
 
Gjennom kulturlandskapet ligger inngrepet stort sett tett til dagens vei, med lite tap 
av kulturlandskap. Også her mangler potensial for særlig verdifullt naturmangfold, 
og konfliktene er ubetydelige. 
 
Fv. 42 har nærføring med Hovlandsåna over en lengre strekning, i likhet med 
dagens vei (se 4.10). I områder med regulert «annen veggrunn» inntil, vassdraget vil 
arealbeslaget ligge på nordsiden av vegen for å minimalisere belastningen på 
vassdraget. Nye inngrep mot vassdraget begrenser seg til noe overfylling av 
eksisterende vegfyllinger. Dette ansees ikke som en forverring av dagens situasjon.  
I områder med regulert «LNFR-areal» og «annen veggrunn grøntareal» mot vassdrag 
er det viktig at det legges til rette for å bygge opp en variert kantsone, jf. 
vannressurslovens §11.  
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Bilde 6. Strekning med utfylling i vann ved Lislevatn. (Foto: Hanne Zapffe) 
 
Ved Lislevatn vil tiltaket medføre utfylling i vannet i en lengde på 60 meter, bilde 6. 
Vegen går allerede på fylling i strandsone på denne strekningen. Nytt tiltak griper 
ikke inn i strandsoner med urørt preg eller med potensial for særlig viktige 
økologiske funksjoner. I motsetning til dette ligger det flere myrer og 
våtmarksområder med flytetorv og elveutløp i motsatt ende av vannet. Disse berøres 
ikke. Den berørte delen utgjør ca. 1,5% av strandsonen til Lislevatn.  
 
Tiltaket genererer ikke ny trafikk og endrer dermed ikke forurensningssituasjonen 
for vannforekomstene i vegens nedslagsfelt. Påvirkningsfaktorene for 
vannforekomstene i nærområdene er ikke knyttet til vegtrafikk eller påvirkning som 
følger av anleggsgjennomføringen (se 4.10). En begrenset utfylling i Lislevatn vil 
følges opp i YM-plan, slik at anleggsperioden ikke fører med seg unødvendig 
partikkelforurensning til vassdraget. Tiltaket vurderes på dette grunnlag ikke å være 
i motstrid mot vannforskriftens §12.  
 
Kunnskapen om naturmangfoldet i området vurderes som godt egnet i en plansak 
av denne typen. Kunnskapen om tiltakets påvirkning er også god, da området for 
det fysiske tiltaket er godt kjent og framkommer av tegninger. En gjennomgang av 
naturmangfoldloven (nml) §§4 og 5 (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer 
og arter) er særlig relevant der det er truede arter og naturtyper som kan bli berørt, 
og dessuten ved særlig omfattende inngrep. I dette tilfellet ansees en slik 
gjennomgang som unødvendig.  
 
I og med at det ikke er sannsynlig med planvirkning på verdifullt naturmangfold, 
legger tiltakshaver til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter nml 
§§ 9 -12.  
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Det er kjent noen forekomster av fremmede arter som kan berøres av anlegget (se 
4.10). Håndtering av fremmede arter skal følges opp i YM-plan, slik at tiltaket ikke 
sprer fremmede arter som kan true naturmangfoldet, jf. Forskrift om fremmede 
organismer. Dette arbeidet innebærer detaljert kartfesting av forekomster, 
risikovurdering og utarbeidelse av arbeidsbeskrivelser.  
 
Miljøoppfølging vil beskrives i YM-plan, jf. generelle reguleringsbestemmelser, 
bokstav c. I tillegg til punkter nevnt i teksten over, vil den bl.a. ta for seg bruk av 
masser (naturlig revegetering), generelle tiltak for å forhindre massetransport og 
forurensning fra maskiner, rigg- og anleggsområde. 
 

6.7 Kulturmiljø 
I et kulturhistorisk perspektiv vil det være riktig å utbedre eksisterende veg, da 
denne følger landskapet godt. Det gamle veifaret har gått der eksisterende veg går i 
dag og en flytting av denne vegen vil derfor forskyve hele det kulturhistoriske bildet 
av veien og strekningen slik den har vært siden vegen først ble bygget.  
 
Ved Hovland vil en steinsatt bekk og steingjerder bli berørt av den nye vegen.  
Vegen går i dag gjennom gården Nygård, som har bygninger fra siste del av 1800-
tallet. Her vil den nye vegen få en mer dominerende rolle, og den gamle steinmuren 
med hagetrapp og hagedetaljer foran huset må erstattes. Det SEFRAK-registrerte 
skolehuset øst for Nygård må flyttes eller rives.  
Ved Myklebostad må ei løe fjernes da den kommer i konflikt med vegutbedringen. 
Konsekvens av vegutbedringen ved Lislevatn vil være at steingjerdene og løa i 
svingen må rives, da vegutbedringen ville må gå inn på fjellet. Dette for å, mest 
mulig, unngå utfylling i Lislevatn.   
 

6.8 Naturressurser  
Vegtraseen berører omtrent 50 daa skogsarealer med høy bonitet, og 20 daa med 
fulldyrket jord og innmarksbeite.  
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7. Videre planarbeid 
 

Etter at reguleringsplanen er vedtatt i kommunen er det behov for ytterligere 
detaljering og planlegging. Nedenfor er det kort beskrevet videre planarbeid.  
 

7.1 Grunnerverv 
Etter vedtatt reguleringsplan starter grunnervervsprosessen. Vedtatt reguleringsplan 
gir Vegvesenet rett til å erverve nødvendig areal til å få gjennomført veganlegget.  
Grunnerverv kan i prinsippet ordnes på tre ulike måter: 

A. Det inngås en avtale om avståelsen (kjøpekontrakt) 
B. Det inngås en avtale om at erstatningen skal fastsettes ved skjønn 

(arbeidstillatelse) 
C. Areal og rettigheter blir ervervet ved ekspropriasjon og erstatningen blir 

fastsatt ved skjønn 
 

A) Avtale 

Dersom det gjennom forhandlinger oppnås enighet med Vegvesenet om alle forhold 
ved avståelsen, skjer grunnervervet etter alternativ A. Avtalen innebærer at 
grunneier godtar at Vegvesenet kan sette i gang anleggsarbeidet til et avtalt 
tidspunkt, og at det er oppnådd enighet med Vegvesenet om erstatningssum. Med 
til avtalen hører en beskrivelse av det Vegvesenet erverver og hvordan erstatningen 
skal utbetales. Andre spesielle forhold eller forutsetninger som det er enighet om, 
hører også med til avtalen. En slik avtale kalles som regel en kjøpekontrakt. 
 

   B) Arbeidstillatelse og avtaleskjønn 

Dersom det oppnås enighet med Vegvesenet om selve avståelsen, men ikke om 
størrelsen på erstatningen, kan grunnervervet skje etter alternativ B. Dette 
innebærer at grunneier godtar at Vegvesenet kan sette i gang anleggsarbeidet på et 
avtalt tidspunkt, men at erstatningen skal fastsettes ved skjønn på samme måte 
som ved ekspropriasjon. En slik avtale kalles ofte arbeidstillatelse. Skjønnet kalles 
avtaleskjønn.  
Et skjønn er en domstolsbehandling der erstatningen blir fastsatt av skjønnsretten. 
Denne består av en dommer og to eller fire skjønnsmenn (lekfolk). Disse må befare 
eiendommen og vurdere verdien ut fra gjeldende erstatningsregler. 
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C) Ekspropriasjon 

Dersom grunneieren ikke godtar selve avståelsen og vil motsette seg at 
grunnervervet skjer på den måten Vegvesenet har behov for, vil grunnervervet skje 
etter alternativ C, det vil si ved ekspropriasjon. Vegvesenet vil da gjøre vedtak om 
ekspropriasjon, og erstatningen vil bli fastsatt ved ekspropriasjonsskjønn. Etter 
vedtatt reguleringsplan starter grunnervervsprosessen.  
 

7.2 Plan for ytre miljø  
Det skal utarbeides plan for ytre miljø, YM plan, som skal følge 
konkurransegrunnlaget.  
 

7.3 Tekniske planer 
Det skal utarbeides tekniske planer før byggestart.  
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8 Innkomne merknader 
 

8.1 Merknader til oppstart av planarbeidet 

8.1.1 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

Fylkesmannen i Aust-Agder skriver i innspill av 21.10.2015 at planarbeidet utløser 
krav om konsekvensutredning, og at dette bør gjøres i et noe begrenset omfang, 
slik det ble enighet om etter drøftinger i regionalt planforum 24.09.2015. De mener 
at det bør gjøres begrensede utredninger innenfor aktuelle tema, som eksempelvis 
ras/skred, landbruk og natur/miljø. Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utføres i 
henhold til pbl. § 4-3. 
Senere har SVV gjort fylkesmannen oppmerksom på en presisering i kommunal- og 
moderniseringsdepartementets veiledningsnotat til KU-forskriften av 14.01.2016, 
om at utbedringstiltak langs eksisterende veg skal omfattes av § 3, og ikke skal 
konsekvensutredes. I e-post av 08.02.2016 skriver fylkesmannen at de likevel vil 
påpeke at tidligere nevnte tema må belyses på vanlig måte i planbeskrivelsen. 

SVV kommentar: 

SVV har undersøkt og vil belyse de nevnte tema i tilstrekkelig grad i 
planbeskrivelsen. Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 

8.1.2 Aust-Agder fylkeskommune 

Aust-Agder fylkeskommune viser til plan- og bygningsloven, forskrift om 
konsekvensutredninger og møte i regionalt planforum 24.09.2015, og skriver at 
tiltaket skal konsekvensutredes da størrelsen på planområdet er større enn 15 
dekar. De anbefaler at det utarbeides en forenklet KU der en tar med aktuelle tema 
som ras/skred, landbruk, natur og miljø og kulturminnevern. 
 
Nyere tids kulturminner 

Nygård: Samlet sett representerer gårdstunet ved Nygård et anlegg som seksjonen 
vil anslå til å ha middels høy verneverdi, og planlagt vegutvidelse bør ta hensyn til 
disse verdiene. Det bør tilstrebes at skolehuset ved Nygård blir stående.  
Lislevatn: Et viktig innslag i det godt bevarte kulturlandskapet ved Lislevatn er noen 
flotte steingjerder. Det bør legges vekt på at planlagt vegutvidelse ikke bidrar til å 
redusere de verdiene som steingjerdene representerer.  
 
Automatisk fredete kulturminner 

Fylkeskommunen har ikke kjennskap til noen kartfestede automatisk fredete 
kulturminner innenfor planområdet. De har befart planområdet, og finner at spesielt 
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områdene med dyrket mark har et potensial for uregistrerte automatisk fredete 
kulturminner. Fylkeskommunen varsler at det er nødvendig med en arkeologisk 
registrering for å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner. 
Det ble avholdt et møte 8. mars 2016 mellom kulturminnevernseksjonen og SVV, 
hvor formålet var å drøfte innspillene.  
SVV har i ettertid gjort fylkeskommunen oppmerksom på en presisering i 
kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledningsnotat til KU-forskriften av 
14.01.2016, om at utbedringstiltak langs eksisterende veg skal omfattes av §3, og 
ikke skal konsekvensutredes. I e-post av 29.01.2016 presiserer fylkeskommunen at 
de hensyn de fremhevet i innspillet forutsettes belyst på alminnelig måte gjennom 
planbeskrivelsen. 
 
Nygård:  
I møte viste SVV hvordan det var forsøkt å legge ny veg utenom skolehuset, og at 
det ville medføre omfattende inngrep i terrenget. Fra et kulturminnevernperspektiv 
ble dette vurdert som uheldig med tanke på å sikre viktige kulturhistoriske verdier i 
området som helhet. Det ble spesielt vist til at det gamle veifaret har gått der 
eksisterende veg går og at en flytting av denne vegen derfor vil forskyve hele det 
kulturhistoriske bildet av vegen og strekningen slik den har vært siden vegen først 
ble bygget. Gitt det utgangspunkt at vegtraseen skal gå der den går i dag, anbefalte 
kulturminnevernseksjonen at man etterstreber å ta vare på det gamle skolehuset 
ved å flytte det nærmere våningshuset/hovedbygningen. Ved en slik løsning vil 
seksjonen ikke motsette seg at bygningen får ny bruk, og opplyste om at det finnes 
gode støtteordninger for istandsetting av denne type bygninger. Foran hovedhuset 
på Nygård nede mot vegen, er det en gammel steinmur. Seksjonen anbefalte at man 
i den grad det er mulig søker å ta vare på denne ved å flytte den noe nærmere 
hovedhuset. 
 
Lislevatn:  
Enkelte steingjerder må forkortes for å få plass til vegutvidelsen. 
Kulturminnevernseksjonen presiserer at disse steingjerdene må tas ned av kvalifisert 
personell som sørger for at slutten på steingjerdene blir slik at tradisjonelt sett har 
vært. Dersom vegen skal gå der den går i dag, vil det ikke være mulig å bevare en 
garasje/løe og et steingjerde som løper parallelt langs med vegen. Seksjonen vil 
ikke motsette seg rivning av disse kulturminnene da de er vurdert til å ha moderat 
høy kulturminnevernverdi. 

SVV kommentar: 

Nygård:  
Det skal fortsatt være mur mellom vegen og hovedhuset på Nygård. Muren vil bli 
stående nærmere huset enn i dag, og dette medfører at muren blir høyere. Dersom 
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dagens mur skal flyttes, må den suppleres med flere steiner. SVV vil forsøke å flytte 
muren dersom det lar seg gjøre å få tak i stein av lik type, muren blir teknisk 
tilfredsstillende, trafikksikker, og løsningen blir god ut fra et 
kulturminnevernperspektiv. Dersom det viser seg vanskelig å flytte muren, vil SVV 
sette opp en ny mur av naturstein. Dersom det skal fjernes gamle murer andre 
steder i anlegget, vil SVV vurdere om steinene kan gjenbrukes til en ny mur ved 
Nygård. Uansett løsning vil SVV etterstrebe at muren får mest mulig samme uttrykk 
som dagens mur. 
 
SVV vil arbeide for at skolehuset kan flyttes. 
 
Lislevatn:  
SVV skal sørge for at steinmurene blir håndtert på riktig måte.  
 

8.1.3 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Innspill vedr utfylling i Lislevatn: NVE ber om at det i planarbeidet vektlegges å øke 
kvaliteten på kantsone langs vassdraget, med henblikk både på økologi og 
landskap. Dette inkluderer å tilbakeføre tidligere veiareal til et mer naturlig uttrykk 
og funksjon, og å utforme nye fyllinger på en måte som ivaretar hensyn til natur, 
økologi og landskap, over og under vann.  

SVV kommentar: 

SVV tar innspill med i videre planlegging av tiltaket. 

 

8.1.4 Flateland kraftverk v/Stephan Klepsland 

Vegusdal kraftverk har fått konsesjon til å bygge Flateland kraftverk i Hovlandsåna, 
hvor Hovlandsåna skal føres i over i tunell mot kraftstasjonen. Inntaket vil være på 
den strekingen som Vegvesenet har tenkt å utbedre. Tiltak til kraftverket vil medføre 
en kulvert under vegen, mellom inntaket og tunnelen. Flateland kraftverk ønsker 
samarbeide med Vegvesenet vedrørende koordinering av begge arbeidene.  

SVV kommentar: 

SVV tar informasjonen til etterretning, og tar det med i videre planlegging av 
tiltaket. 
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8.1.5 Dagfinn Løvgren – eier av Nygård 

Dagfinn Løvgren mener at vegutvidelsen vil forringe eiendommens bruks- og 
nytteverdi så mye at den nå blir umulig å bruke på begge sider av vegen, og forslår 
derfor at huset innløses.  

SVV kommentar: 

Fylkeskommunen ved kulturminnevernseksjonen har vurdert Nygård som helhet til å 
ha en middels høy verneverdi, og dersom hovedhuset og stolpehuset rives vil ikke 
Nygård lenger ha særlig verdi som kulturminne. Vegkurvaturen forbi Nygård er 
tilfredsstillende i den utarbeidede reguleringsplanen, og det er derfor ikke behov for 
å rette ut vegen forbi Nygård. Den foreslåtte løsningen vil fordyre prosjektet 
vesentlig. SVV ønsker derfor ikke å imøtekomme dette kravet.  
 

8.1.6 Gunnar Myklebostad 

Gunnar Myklebostad ber om å få tilrettelagt fire avkjørsler/tømmeropplagsplasser, 
og har avmerket forslag til plassering av disse på et kart. 

SVV kommentar: 

SVV tar informasjonen til etterretning, og vurderer dette i videre planlegging av 
tiltaket.  
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