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FORSLAG TIL DETALJREGULERING 
FV. 42 HOVLAND - LISLEVATN 
 

Birkenes kommune: 
Planid: 20150001. 
 
Evje- og Hornnes kommune: 
Planid: 201504. 
  
Forslagstiller: Statens vegvesen Region Sør 
 
Dato for siste revisjon:  
Kommunestyrets vedtak: 
 

§ 1 Generelle bestemmelser (pbl. § 12-7) 
 

a) Midlertidig anleggs og riggområde (pbl. § 12-7 nr. 1)  
Områdene med skravur for midlertidig anleggs- og riggområde kan i 
anleggsperioden benyttes til virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften. 
Midlertidig anleggs og riggområde opphører når veganlegget er ferdigstilt.   
 

b) Frisiktlinjer (pbl. § 12-7 nr. 2)  
Omfatter alle frisiktlinjer som ligger i reguleringsplanen. Primærvegens kjørebane, 
sett fra avkjørselen, skal være synlig i hele sikttrekanten. Innen sikttrekanten skal 
eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over kjørebanenivå for 
primærvegen. 
 

c) Miljøkvalitet (pbl. § 12-7 nr. 3 og 12) 
Det skal utarbeides en plan for å sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir 
ivaretatt på en systematisk måte i den videre detaljering og prosjektering.  
 

d) Tekniske planer (pbl. § 12-7 nr. 11)  
Det skal utarbeides tekniske planer for områdene som er regulert til kjøreveg, fortau, 
annen veggrunn – tekniske anlegg, annen veggrunn – grøntareal og 
kollektivholdeplass.  
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e) Offentlig formål eller fellesareal (pbl. § 12-7 nr. 14) 
Arealene som er vist med eierform o_, er offentlige. Arealene som er vist med 
eierform f_, er felles for flere eiendommer. Arealene som ikke er vist med eierform er 
private.  

f) Kulturminner (Kulturminneloven § 8 annet ledd)   
Hvis det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra 
eldre tid, skal arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Aust-Agder 
fylkeskommune v/ Seksjon for kulturminnevern.  
Det kan ikke igangsettes anleggsarbeid før riksantikvaren har gitt tillatelse til inngrep 
i automatisk fredete kulturminner: ID 220157, ID 219672, ID 219674, ID 220158, ID 
219668, ID 219670, ID 219669, ID 219671, jf. Lov om kulturminner § 8. 
De berørte kulturminnene er merket med #2 – #12.  
Det skal tas kontakt med Aust-Agder fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres, slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.  
 
 

§ 2 Arealformål med bestemmelser (pbl. § 12-5 andre ledd ) 
 

Arealformål 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 

a) Kjøreveg 
I arealene inngår kjørebane og skulder.  
 

b) Fortau 
Arealene benyttes til fortau.  

c) Annen veggrunn – tekniske anlegg 
I arealene inngår rabatter og grøft. Arealene er vist med eierform o_ og er offentlige.  
 

d) Annen veggrunn – grøntareal 
I arealene inngår tidligere vegareal, som tilbakeføres til kantsone grøntareal.   

e) Kollektivholdeplass 
Kollektivholdeplassene skal være universelt utformet. 
 

 

Arealformål 5 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 
 

a) LNFR areal 
I arealene inngår areal for nødvendig tiltak for landbruk (og reindrift) og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet på gårdens ressursgrunnlag.  
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