
Innkomne merknader og innspill 

FORSLAG TIL 
DETALJREGULERING FV. 42 
HOVLAND - LISLEVATN  

1. Merknader og innspill ved planoppstart

1. Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder

2. Aust-Agder Fylkeskommune

3. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)

4. Flateland Kraftverk

5. Dagfinn Løvgren

6. Gunnar Myklebostad



Landbruksavdelingen 

E-post: fmaapost@fylkesmannen.no, Tlf.: 37 01 75 00, www.fylkesmannen.no/aa
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal 

Statens Vegvesen, Region sør 

Postboks 723, Stoa 

4808 Arendal 

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
2014/112638-005 Sak nr. 2015/4163 / FMAATFL 21.10.2015 

Birkenes og Evje og Hornnes kommuner – innspill til melding om oppstart av 
detaljreguleringsplan for Fv. 42 Hovland-Myklebostad og Myklebostad-Lislevatn 

Vi viser til brev av 23.09.2015 fra Statens vegvesen Region sør, med melding om oppstart av 

reguleringsarbeid for fylkesvei 42 – strekningene Hovland-Myklebostad og Myklebostad-

Lislevatn.  

Formål og planstatus 

Formålet med planen er å legge til rette for utbedring av fv 42 på den nevnte strekningen. 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF i begge kommuner. I Evje og Hornnes 

berører tiltaket i tillegg hensynsone rasfare, mens det i Birkenes kommune grenser inn mot 

hensynsone naturmiljø. I Birkenes kommune foreligger det en reguleringsplan for parsellen 

Hovland-Myklebostad. Denne skal oppheves ved fastsettelse av denne nye planen.  

Innspill fra Fylkesmannen 

Planarbeidet som startes opp utløser også krav om konsekvensutredning (KU), jf. 

bestemmelsene i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger. I denne 

forbindelse viser vi til drøftingen av dette i regionalt planforum den 24.9.2015. Vi ser for oss at 

en KU for denne planen innebærer utredninger av aktuelle tema, som eksempelvis ras/skred, 

landbruk, natur/miljø, og altså i et begrenset noe omfang. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utføres i henhold til pbl. § 4-3. Fylkesmannen har i skriv til 

kommunene høsten 2011 presisert krav til analysens innhold. Dokumentet finnes også ved å 

følge følgende link:  

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMAA/Plan%20og%20bygg/Arealforv

altning/2013/ROS%20ananlyse%20brev%20til%20komm%2011-10-.pdf?epslanguage=nb  

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMAA/Plan%20og%20bygg/Arealforvaltning/2013/ROS%20ananlyse%20brev%20til%20komm%2011-10-.pdf?epslanguage=nb
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMAA/Plan%20og%20bygg/Arealforvaltning/2013/ROS%20ananlyse%20brev%20til%20komm%2011-10-.pdf?epslanguage=nb
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Utover dette har vi ingen ytterligere merknader til det påbegynte planarbeidet. 

Med hilsen 

Pia Karine Hem Molaug Terje Flaten 
seniorrådgiver  rådgiver 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
Saksbehandler: Terje Flaten, telefon: 37017594 

Kopi til: 
Birkenes kommune Postboks 115 4795 Birkeland 
Evje og Hornnes kommune Evjemoen 4735 Evje 
Aust-Agder fylkeskommune, Arealplan Postboks 788 4809 Arendal 



Fra: Firmapost 
Sendt: 29. januar 2016 10:44 
Til: Firmapost-Sør 
Emne: VS: Vurdering av krav om konsekvensutredning for 

detaljreguleringsplan for tiltak langs fv. 42 Hovland-Lislevatn 
 
Kategorier: Magnus 
 

 

 

Fra: Lindaas, Gunnar Ogwyn [mailto:Gunnar.Ogwyn.Lindaas@austagderfk.no]  
Sendt: 29. januar 2016 10:36 
Til: Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> 
Kopi: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder <fmavpost@fylkesmannen.no>; Evje og Hornnes kommune 
<post@e-h.kommune.no>; Birkenes kommune <postmottak@birkenes.kommune.no> 
Emne: Vurdering av krav om konsekvensutredning for detaljreguleringsplan for tiltak langs fv. 42 
Hovland-Lislevatn 

 
Sakstittel: Detaljreguleringsplan for Fv 42 Hovland-Lislevatn i Birkenes 
Vår ref: 2015/3367-6 
Dato: 29.01.2016 

Vurdering av krav om konsekvensutredning for 
detaljreguleringsplan for tiltak langs fv. 42 Hovland-
Lislevatn 

Vi viser til spørsmål om hvorvidt reguleringsplan for fv 42 Hovland-Lislevatn faller utenom 
oppfangingskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger. 
 
I fylkeskommunens uttalelse ble det lagt til grunn at planarbeidet utløste krav om behandling etter 
KU-forskriften fordi det ville innebære endring av kommuneplan utover 15 daa, jf. forskriften § 2 
bokstav d. 
I veiledningsnotat fra KMD til KU-forskriften av 14. januar 2016 blir det gjort en ny presisering, 
nemlig at utbedringstiltak langs eksisterende vei og etablering av gang- og sykkelveier langs 
eksisterende vei, omfattes av § 3 og ikke av § 2. Dette er ny informasjon, og har som konsekvens 
at denne reguleringsplanen ikke treffes av oppfangingskriteriene siden det er en 
detaljreguleringsplan og ikke en områdereguleringsplan. Det foreligger dermed ikke krav til 
konsekvensutredning. Dersom det var en områdereguleringsplan, måtte imidlertid arbeidet ha blitt 
vurdert i forhold til vedlegg III, jf §3, bokstav a.  
 
Avslutningsvis vil vi presisere at de hensyn vi fremhever i brev av 28.10.15 forutsettes belyst på 
alminnelig måte gjennom planbeskrivelsen.  
 
Med hilsen 
 
Gunnar Ogwyn Lindaas 
rådgiver 
 

mailto:Gunnar.Ogwyn.Lindaas@austagderfk.no
mailto:Firmapost@vegvesen.no
mailto:fmavpost@fylkesmannen.no
mailto:post@e-h.kommune.no
mailto:postmottak@birkenes.kommune.no






Fra: Konow Lund, Frederik Ludvig <Frederik.Ludvig.Konow.Lund@austagderfk.no> 
Sendt: 10. mars 2016 10:55 
Til: Wiig Camilla Grefstad 
Emne: Ny detaljreguleringsplan for Fv 42 Hovland – Lislevatn 
 
Kulturminnevernseksjonens merknader til arbeidet med å utarbeide ny detaljreguleringsplan for Fv 42 

Hovland – Lislevatn. 

 

Tirsdag 08.03.2016 ble det avholdt et møte hvor deltakere fra kulturminnevernseksjonen og veivesenet 

deltok. Formålet med møte var å drøfte de innspill som kulturminnevernet hadde kommet med i 

uttalelse av 28.10.2015 som omhandlet stedene Nygård og Lislevatn langs Fv 42.  

Seksjonen har følgende oppsummering: 

 

Nygård: 

Ved Nygård er det en eldre Skolestue og en mindre uthusbygning/utedo som iht. SEFRAK (register over 

eldre bygningsobjekter) er fra 1890 – årene. I møte 8.3 viste veivesenet hvordan man har forsøkt å 

legge ny vei utenom skolehuset. Dette dreide seg da om en trasé nord og syd for eksisterende vei. Disse 

løsningene krever omfattende terrengarbeider og skjæringer i terreng. Fra et 

kulturminnevernperspektiv vurderes dette til å være uheldig med tanke på å sikre viktige 

kulturhistoriske verdier i området som helhet. Det vises spesielt til at det gamle veifaret har gått der 

eksisterende vei går og at en flytting av denne veien derfor vil forskyve hele det kulturhistoriske bildet 

av veien og strekningen slik den har vært siden veien først ble bygget.  

 

Gitt det utgangspunkt at veitraséen skal gå der den går i dag anbefaler seksjonen at man etterstreber å 

ta vare på det gamle skolehuset ved å flytte det nærmere mot våningshuset/hovedbygningen. Ved en 

slik løsning vil seksjonen ikke motsette seg at bygningen får ny bruk. Seksjonen vil i denne sammenheng 

påpeke at det finnes gode støtteordninger for istandsetting av denne type bygninger. Det vises til at 

det er mulig å søke støtte om tilskudd fra Aust – Agder fylkeskommune og Norsk kulturminnefond.  

Seksjonen ser det som positivt at den det gamle uthuset/låven ved Nygård ikke blir berørt av 

veitutbyggingen.  

 

Foran hovedhuset på Nygård nede mot veien, er det en gammel steinmur. Seksjonen anbefaler at man i 

den grad det er mulig søker å ta vare på denne ved å flytte den noe nærmere hovedhuset.  

 

Lislevatn:  

 

Ved Lislevatn er det flere steingjeder som blir berørt av veiutvidelsen. Enkelte av disse steingjerdene 

må forkortes for å gjøre plass til den veibredden som veiutvidelsen krever. Steingjerdene må tas ned av 

kvalifsert personell som sørger for at slutten på steingjerdene blir slik det tradisjonelt sett har vært.  

 

Ved Lislevatn er det en uthusbygning og steingjerder som løper parallelt langs med veien. Ved møte 8.3 

kom seksjonen til forståelse av at det ikke er mulig å bevare disse kulturminnene om veien skal gå der 

den går i dag. Seksjonen vil ikke motsette seg rivning av disse kulturminnene da de er vurdert til å ha 

moderat høy kulturminnevernverdi.  



 
 
Frederik Ludvig Konow Lund 
Rådgiver, plan og byggesaker 

 
Aust-Agder fylkeskommune 
Regionalavdelingen, seksjon for kulturminnevern 
Telefon: 91561830 
E-post: Frederik.Konow.Lund@austagderfk.no 
Innbyggerrportalen: www.austagderfk.no  
 

 
 
 

mailto:Eivind.Dalseg@austagderfk.no
http://www.austagderfk.no/


Fra: Gidske Lars Ove <log@nve.no> 
Sendt: 14. desember 2015 11:19 
Kopi: Wiig Camilla Grefstad 
Emne: Svar på konkret forespørsel - Melding om oppstart av reguleringsplan -  Fv42 Hovland 

- Lislevatn - Birkenes kommune 

 

Vår ref.: 201505588 
Vi viser til konkret forespørsel om innspill arbeid med reguleringsplan, jamfør epost fra Statens vegvesen 
datert 19.11.2015. 
 
Eksisterende vei ligger tett inntil vassdraget. Ny vei er planlagt i stor grad overlappende med 
eksisterende, men vil noen steder trekkes lenger bort fra vassdraget, og noen steder legges på ny fylling 
ut i vassdraget. NVE ber om at det i planarbeidet vektlegges å øke kvaliteten på kantsonen 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. 
 
 
Hilsen fra 
Lars Ove Gidske 
Seniorrådgiver 
Skred- og vassdragsavdelingen 
Region Sør 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  

Telefon: 09575 eller direkte: 22959770 
E-post: nve@nve.no  eller direkte: log@nve.no 
Web: www.nve.no  

 
 

Fra: Flått Tone Lund  
Sendt: 19. november 2015 15:02 
Til: Flått Tone Lund <tlfl@nve.no> 
Emne: VS: Vedr. Melding om oppstart av regplan Fv. 42 Hovland- Lislevatn_Aust-Agder  

 

Fra: Wiig Camilla Grefstad [mailto:camilla.wiig@vegvesen.no]  
Sendt: 19. november 2015 14:31 
Til: NVE <NVE@nve.no> 
Emne: Vedr. Melding om oppstart av regplan Fv. 42 Hovland- Lislevatn_Aust-Agder  

 

Hei.  

 

Vider til Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid, se vedlegg.  

 

Vi ønsker konkret bistand i forbindelse reguleringsplanarbeidet, da vegutbedringen berører 

regulert vassdrag.  

 

mailto:nve@nve.no
mailto:log@nve.no
http://www.nve.no/
mailto:tlfl@nve.no
mailto:camilla.wiig@vegvesen.no
mailto:NVE@nve.no


Tegning C009, viser fylling i vassdrag mellom profil 10250 og 10325, ved Lislevatn.  

 

 

Vassdraget, Skårsåna, går til Evenstad kraftstasjon.  

 

Vennligst gi meg tilbakemelding ved behov for utfyllende informasjon.  

 

 
 
 
 
Med hilsen 
Camilla Grefstad Wiig 
 
Seksjon: Plan og prosjektering Aust Agder 
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL 
Besøksadresse: Langsævn 4, ARENDAL 
Mobil: +47 95812317 e-post/Lync: camilla.wiig@vegvesen.no 
www.vegvesen.no e-post: firmapost-sor@vegvesen.no 

 
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?  

 

 

 

mailto:camilla.wiig@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost-sor@vegvesen.no


Fra: Stephan Klepsland <stephan@klepsland.no> 
Sendt: 19. oktober 2015 13:47 
Til: Firmapost-Sør 
Emne: FV 42 Hovland - Lislevatn 
Vedlegg: Flateland Kraftverk - Project summary - 2015-10 - 8.85 MW.pdf; statens 

vegvesen - høringsuttalelse Flateland krv.PDF 
 
Hei,  
 
Viser til Deres brev datert 23.09.2015 ang reguleringsplanarbeid for FV 42 Hovland – Lislevatn. 
 
 
Jeg er styreleder for Vegusdal Kraftverk AS, som har konsesjon på å bygge Flateland kraftverk. 
Hovlandsdalsåna skal føres over i tunnel mot kraftstasjonen. Inntaket vil være på den strekningen som 
Vegvesenet har tenkt å utbedre. Våre tiltak på dette stedet består bl.a. av en kulvert under veien, 
mellom inntaket og tunnelen.  
Jeg legger ved en generell beskrivelse av tiltaket. Inntaket på denne strekningen er beskrevet på sidene 5 
til 9.  
Kartet på side 5 viser hvordan riggområdet er tenkt utformet, samt hvor vi tenker å legge omkjøring av 
RV/FV42 mens arbeid med kulvert foregår.  
På side 8 ser dere eksakte koordinater for hvor vi vil krysse veien.  
 
Jeg legger også ved den høringsuttalelsen som Vegvesenet skrev i forbindelse med 
konsesjonsbehandlingen av Flateland kraftverk.  
 
 
 
I henhold til vår fremdriftsplan, planlegger vi anleggsarbeider på dette stedet vår/sommer 2017. Vi kan 
igangsette arbeider tidligere dersom det er fornuftig med tanke på koordinering med Vegvesenets 
planlagte arbeider, men vi kan ikke gå i gang seinere enn våren 2017. Se for øvrig fremdriftsplan på side 
3, der arbeider ved inntaket/ RV42 fremkommer av andre og tredje linjer.  
 
 
Ta gjerne kontakt for spørsmål. 
 
 
Mvh, 
 
Stephan Klepsland 
stephan@klepsland.no 
Cell: +47 46 86 98 43  

 

mailto:stephan@klepsland.no


Fra: Dagfinn Løvgren <Dagfinn.Lovgren@ostereng.no> 
Sendt: 21. oktober 2015 22:16 
Til: Firmapost-Sør 
Kopi: homdrum@gmail.com 
Emne: FV 42 Hovland-Lislevatn 
 

Hei. 
Viser til brev til grunneiere der vi blir bedt om å komme med eventuelle innspill angående ny 
reguleringsplan. 
Dette angår min eiendom  nr 126/2-127/2; Nygard.  Må jo si at det er veldig synd at den gamle 
reguleringsplanen er forkastet fordi en utvidelse av veien får store konsekvenser for 
eiendommen. 
Men har forståelse for at slik vil det bli.  Når det gjelder den nye reguleringsplanen vil den etter 
mitt skjønn forringe eiendommens bruks- og nytteverdi så mye at den nå blir umulig å bruke på 
begge sider av veien. Mitt forslag er derfor at veien legges lengre innover slik at mest mulig av 
eiendommen på nedsiden bevares og dermed også få en sikrere og bedre avkjørsel. 
Dette vil innebære at hovedhuset må rives og innløses sammen med eiendommens del på 
oversiden av veien. Dette vil også føre til en rettere veistrekning gjennom dette partiet som 
også Vegvesenet vil være bedre tjent med. 
Ber om bekreftelse på mottatt mail. 
 
Mvh 
Dagfinn Løvgren 
Hampetjønnvegen 23 
4741 Byglandsfjord 
mobil 91527090 
 











Innkomne merknader og innspill 

2. Merknader og innspill ved høring

1. Dagfinn Løvgren

2. Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder

3. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE

4. Norsk Maritimt Museum

5. Aust-Agder Fylkeskommune

a. 5. juli 2016

b. 13. juli 2016 Utsatt høringsfrist

c. 13. september 2016 Vurdering av linjevalg

d. 19. september 2016 Utsatt høringsfrist

e. 6. oktober 2016 Foreløpig uttalelse

f. 31. oktober 2016 Endelig uttalelse

6. Peder Tveit  



Fra: Dagfinn Løvgren <Dagfinn.Lovgren@ostereng.no> 

Sendt: 27. juni 2016 23:49 
Til: Firmapost-Sør 
Kopi: homdrum@gmail.com 
Emne: VS: FV 42 Hovland-Lislevatn 
 
Kategorier: Ingunn 
 

 
Hei. Jeg står fortsatt fast på at veien vil få store negative virkninger for Nygards verdi og 

mulighet for fremtidig bruk. Mener derfor at huset må rives og at veien legges der som huset 
står. Skolehuset kan da heller flyttes til nedsiden av veien slik at det blir greit tilgjengelig. Denne 

flyttingen vil koste dere mye, men kan unngås:  Etter samtale med fylkets 
kulturminnevernseksjon, gikk det frem at fylket ikke motsetter seg riving av alt på oppsiden av 

veien hvis SVV sier at veien skal ligge lenger opp. Dette vil etter min mening være den beste 
løsningen for alle parter. Det er til syvende og sist kun ett spørsmål om erstatningsbeløpets 

størrelse. Dette er noe jeg vil kreve, og vil gå langt for å  oppnå. Ser frem til ett møte der saken 
kan diskuteres, og forhåpentlig løses.  

Mvh Dagfinn Løvgren  

 
Fra: Dagfinn Løvgren 
Sendt: 21. oktober 2015 22:16 
Til: firmapost-sor@vegvesen.no 
Kopi: homdrum@gmail.com 
Emne: FV 42 Hovland-Lislevatn  
  
Hei. 

Viser til brev til grunneiere der vi blir bedt om å komme med eventuelle innspill angående ny 
reguleringsplan. 

Dette angår min eiendom  nr 126/2-127/2; Nygard.  Må jo si at det er veldig synd at den gamle 
reguleringsplanen er forkastet fordi en utvidelse av veien får store konsekvenser for 

eiendommen. 
Men har forståelse for at slik vil det bli.  Når det gjelder den nye reguleringsplanen vil den etter 

mitt skjønn forringe eiendommens bruks- og nytteverdi så mye at den nå blir umulig å bruke på 
begge sider av veien. Mitt forslag er derfor at veien legges lengre innover slik at mest mulig av 
eiendommen på nedsiden bevares og dermed også få en sikrere og bedre avkjørsel. 
Dette vil innebære at hovedhuset må rives og innløses sammen med eiendommens del på 
oversiden av veien. Dette vil også føre til en rettere veistrekning gjennom dette partiet som 
også Vegvesenet vil være bedre tjent med. 
Ber om bekreftelse på mottatt mail. 
 

Mvh 

Dagfinn Løvgren 
Hampetjønnvegen 23 

mailto:firmapost-sor@vegvesen.no
mailto:homdrum@gmail.com


 
 

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmavpost@fylkesmannen.no 
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1,  4838 Arendal  
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand 

Nettside: www.fylkesmannen.no  
Org.nr NO974 762 994 

  
  

 

 
 
   
 
 
Statens vegvesen, Region Sør 
Postboks 723 Stoa 
4808  ARENDAL 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
15/212780-16 2016/762 08.08.2016 

 
 
Birkenes og Evje og Hornnes kommuner - Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for 
fv. 42 Hovland - Lislevatn. 
 

Vi viser til oversendelse datert 16.06.16 der forslag til reguleringsplan for fv. 42 Hovland – 

Lislevatn legges ut for høring og offentlig ettersyn 

 

Bakgrunn 

Formålet med planen er utbedring av vegen for å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet, 

det planlegges en utbedring av veien med en bredde som tillater gul midtstripe. Planen 

omfatter en strekning på i underkant av 7 km og strekker seg fra Hovland til Lislevatn, 

gjennom kommunene Birkenes og Evje og Hornnes. Utbedringen vil i all hovedsak følge 

dagens vegtrasé, med noe breddeutvidelse og utretting av kurver. Det er avklart at 

planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU) etter pbl § 12-3. 

 

Innspill fra Fylkesmannen 

Vi viser til vår uttalelse i meldingsfasen av 21.10.15 og senere den 08.02.16. Vi ba der om at 

det ble foretatt en utredning av aktuelle tema som ras/skred, natur/miljø og landbruk, selv om 

planarbeidet ikke utløser krav om en fullstendig KU. Vi mener at disse temaene bare til en viss 

grad er gitt en tilfredsstillende utredning/beskrivelse i det foreliggende planforslaget og har 

følgende merknader til planen: 

 

Planbeskrivelsens kapittel 6 tar for seg virkninger av planforslaget. Det framgår her at det skal 

utarbeides en YM-plan (ytre miljøplan) som blant annet skal inneholde tiltak for å sikre 

eiketrær (utvalgte naturtyper) ved Ljosland, her skal det også tas inn beskrivelse av hvordan 

man vil håndtere fremmede arter innenfor planområder. Tiltak for å hindre 

partikkelforurensning til vassdraget ved utfyllingen i Lislevatn skal også tas inn i YM-planen. 

Fylkesmannen vurderer dette som en tilfredsstillende håndtering av disse forholdene. Vi 

støtter også forslagsstiller i at overfylling av eksisterende vegfyllinger langs Hovlandsåna og 

ved Lislevatn ikke kan anses som noen forverring av dagens situasjon, vi viser for øvrig også 

til uttalelse fra NVE den 08.07.16. 

 

Det framgår også av planbeskrivelsen at vegtraseen berører ca 20 daa fulldyrka jord og 

innmarksbeite. Fylkesmannen viser til at storting og regjering har et økt fokus på jordvern, noe 

som blant er kommet til uttrykk gjennom en målsetting om å redusere omdisponering av dyrka 

http://www.fylkesmannen.no/


 

  Side 2 av 2 

 
 

mark med 1/3 i løpet av årene fram til 2020, fra årlig omdisponering på 6000 daa til 4000 daa 

på landsbasis. For å nå en slik målsetting må man gjøre grundige vurderinger av forholdet til 

dyrka mark i alle areal-/reguleringsplaner. I planbeskrivelsen for denne vegutbedringen er 

disse vurderingene mangelfulle/fraværende. Vi savner både en bedre beskrivelse av hvor det 

må tas av dyrket mark, hvilke virkninger dette vil gi og en vurdering av alternativer til å 

omdisponere dyrka mark. Videre vil vi påpeke at dersom man velger løsninger som innebærer 

omdisponering av dyrka mark må det settes inn tiltak for å ta vare på den verdifulle matjorda. 

Dette kan dreie seg om å bruke jorda i forbindelse med nydyrking eller forbedring av 

eksisterende jord og bør gjøres gjennom samarbeid med landbruksmyndighetene i 

kommunen. Vi ber derfor om at det tas inn et punkt i reguleringsbestemmelsene som ivaretar 

dette. 

 

I et fremtidig klima er det ventet en nedbørsøkning på Sørlandet på inntil 20% frem mot 2100 

(www.klimaservicesenter.no). I den sammenheng er det viktig at man har nok kapasitet på 

stikkrenner og kulverter som etableres til å møte de fremtidige klimautfordringene. I så måte 

bør det gjøres en vurdering om dagens kapasitet er tilfredsstillende for å møte de fremtidige 

utfordringene. 

 

Det bør også tilstrebes å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for selve 

utbyggingsperioden, hvor man både ser på hendelser som kan påvirke underveis i 

utbyggingsperioden, f. eks. alvorlig arbeidsulykke eller langvarig stengt vei og hendelser som 

kan påvirke samfunnet for øvrig, f.eks. fremkommelighet for nødetater. 

 

 

 

Med hilsen 
 
 
 
Bjørn Loland (e.f.) Terje Flaten 
Overingeniør rådgiver 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Terje Flaten, tlf: 37 01 75 94 

 
 
Kopi til: 
Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 
Evje og Hornnes kommune Kasernevegen 19 4735 EVJE 
Aust-Agder fylkeskommune, arealplan    
 
 
 
 

http://www.klimaservicesenter.no/
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Fv42 

Hovland-Lislevatn - Birkenes og Evje og Hornnes kommuner 

 

Vi viser til brev av 16.6.2016 med høring av reguleringsplan for fv 42 fra Hovland til Lislevatn.  

Det er lagt opp til en utbedring av eksisterende veg, og planområdet følger i utgangspunktet denne 

vegen. Vegen har i dag en nærføring til Hovlandsvassdraget.  

Ved oppstart av planarbeidet ga vi innspill om at vegfyllingene som kommer i nærføring med kantsoner 

og vassdrag blir gitt et mer naturlig uttrykk. For selve utfyllingen som planlegges i Lislevatn bør det 

vurderes om fyllingen kan legges noe slakere, slik at det stemmer bedre med resten av terrenget rundt 

vannet. Dette vil kunne gi bedre forhold for økologi og vassdragslandskapet.  

I planen er det gjort vurderinger knyttet til skredfare. Vi tar dette til etterretning. I dette området ligger 

det også tilgjengelig aktsomhetskart utarbeidet av NGI. Disse kartene er noe mer detaljerte enn 

aktsomhetskartene utarbeidet av NVE. Kartene fra NGI ligger også tilgjengelig på NVE Atlas, sammen 

med de andre aktsomhetskartene.  

I ROS-analyseskjemaet er det krysset av for at flomfare ikke er aktuelt. Det går ikke frem hvordan dette 

er vurdert. I et fremtidig klima er det forventet at flomvannføringen stiger ca 20%. Dersom det er 

områder langs vegen som i dag ligger lavt i forhold til flomforholdene i vassdraget, bør det gjøres 

vurderinger om vegen skal heves på disse stedene. Det er beskrevet i planen at stikkrenner og andre 

vannførende kanaler skal opprettholdes med samme kapasitet som i dag, med bakgrunn i at det ikke 

registrert noen utfordringer knyttet til dette på dagens vei. I et fremtidig klima vil også episoder med 

styrtregn kommer mer hyppig. Det bør derfor vurderes om kapasiteten på stikkrenner og kulverter bør 

økes.  

  

 

 

 



 
Side 2 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

     

   

   
 

  

Kopi til: 

Birkenes kommune 

Evje og Hornnes kommune 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

 



Fra: Pål Nymoen <Pal.Nymoen@marmuseum.no> 
Sendt: 9. august 2016 10:53 
Til: Firmapost-Sør; Wiig Camilla Grefstad 
Kopi: Sundet, Nils Ole (Nils.Ole.Sundet@austagderfk.no) 
Emne: Fv. 42 Hovland-Lislevatn. Deres ref: 15/212780-16  
Vedlegg: 2016249 Kontrakt.pdf 
 
Vår ref: 2016249 / 16/00565 

 

 

Høringsuttalelse: offentlig ettersyn av detaljregulering fv. 42 Hovland-Lislevatn 

 

Det vises til varslingsbrev med kart og reguleringsgrense vedrørende detaljregulering for fv. 42. 

 

Norsk Maritimt Museum må gjennomføre en befaring der vi gjør en arkeologisk registrering i de deler av 

Lislevatn som omfattes av plangrensen før vi kan gi en endelig uttalelse i saken. Det vises til Lov om 

Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 9. Hensikten med en slik befaring er å avklare eventuell 

konflikt i forhold til inngrepene i vannet og eventuelle fredede eller vernede kulturminner i Lislevatn. 

Kostnadene i forbindelse med slike befaringer må i.h.t. kml § 10 bæres av tiltakshaver.  

 

Det vedlegges et kontraktoppsett og vi ber om å få denne i retur påført faktureringsopplysninger som 

nevnt i § 2. 

 

 

Kopi Aust Agder fylkeskommune, til orientering. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Norsk Maritimt Museum 

 

Pål Nymoen 

Arkeolog 

 

Norsk Maritimt Museum/ 

Norwegian Maritime Museum 

Bygdøynesveien 37 

N- 0286 Oslo 

 

phone (central) +47 24114150 

fax +47 24114151 

direct: + 47 92010063 

www.marmuseum.no 
 

http://www.marmuseum.no/
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RAPPORT  
 
ARKEOLOGISK REGISTRERING UNDER VANN I LISLEVATN, 
EVJE OG HORNNES KOMMUNE –  AUST AGDER FYLKE. 

- DETALJREGULERING, FV. 42 HOVLAND – LISLEVATN 
 

NORSK MARITIMT MUSEUM. Prosjekt 2016249. 
15 september 2016, Pål Nymoen 
  
Bakgrunn for saken er høringsdokumenter fra Statens Vegvesen vedrørende detaljregulering 
for FV. 42 strekningen Hovland – Lislevatn. Høringen ble oversendt Norsk Maritimt Museum 
for vurdering av eventuell konflikt med kulturminner under vann, ettersom planen åpner for 
inngrep i form av utfylling i Lislevatn. 
 
I vår høringsuttalelse ble det opplyst at for at vi skulle kunne gi en endelig uttale i saken, 
måtte vi først gjennomføre en arkeologisk registrering i det berørte området. Dette i henhold 
til bestemmelsene i Lov om Kulturminner av 9. Juni 1978 nr. 50 (kml) § 9. 
 
Befaringen ble gjennomført 14.09.16. Registreringene ble konsentrert i et belte på ca. 60 
meter langs eksisterende veg ute i Lislevatn. Her angir kartet i detaljreguleringen at det vil bli 
aktuelt å gjennomføre utfylling i vannet.  
 
Eksisterende veg er her anlagt på en fylling i strandsone på denne strekningen. Fyllingen 
består tydelig av stein skutt ut fra fjellknausen her. Det er grunt, fra kote 0 ned til maks 1,5 – 
2 meter dyp der tiltaket skal gjennomføres. I det meste av dette området er det fast bunn med 
sand grus og stein. På bunnen av vannet, utenfor eksisterende steinfylling, ligger enkelte løse 
steinblokker som nok stammer fra utsprengningen av vegtraseen.  
 

 
Bilde til venstre, eksisterende veg og steinfylling samt deler av undervannsterrenget, sett mot øst. Bilde 
til høyre, løse sprengsteinsblokket som ligger spredt rundt på bunnen utenfor vegskjæringen. 
 
Lengst vest i tiltaksområdet er bunnen bløtere også helt inne ved land. Det ble sondet med 
jordbor inntil 1 m ned. Enkelte løse trestokker og kvist ble påtruffet her. 
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Bunnoverflaten i tiltaksområdet lengst mot vest. Bløtere bunn med vannplanter og enkelte 
trerester/stokker i sedimentet.  
 
 
 
Under arkeologisk registrering i de delene av Lislevatn som blir berørt av tiltaket ble det ikke 
gjort funn eller observasjoner som tyder på at fredede eller vernede kulturminner kan bli 
skadet eller ødelagt. Norsk Maritimt Museum har etter dette ingen merknader i saken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi, Aust Agder fylkeskommune 







Fra: Firmapost 

Sendt: 14. juli 2016 08:03 
Til: Firmapost-Sør 
Emne: VS: Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for fv. 42 Hovland-

Lislevatn, Birkenes kommune og Evje og Hornnes kommune, Aust-
Agder fylke. Fylkeskommunen ber om utsatt høringsfrist 

 

 

 

Fra: Sundet, Nils Ole [mailto:Nils.Ole.Sundet@austagderfk.no]  
Sendt: 13. juli 2016 18:20 
Til: Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> 
Emne: Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for fv. 42 Hovland-Lislevatn, Birkenes kommune og 
Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder fylke. Fylkeskommunen ber om utsatt høringsfrist 

 
Sakstittel: Detaljreguleringsplan for Fv 42 Hovland-Lislevatn i Birkenes 
Vår ref: 2015/3367-14 
Dato: 13.07.2016 

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for fv. 42 
Hovland-Lislevatn, Birkenes kommune og Evje og 
Hornnes kommune, Aust-Agder fylke. Fylkeskommunen 
ber om utsatt høringsfrist 

Viser til reguleringsforslag som er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 12.8.2016. 
 
Planforslaget berører automatisk fredete kulturminner og deres sikringssoner. Når et planforslag 

legges ut til offentlig ettersyn med konflikt mellom tiltak i planen og automatisk fredete 
kulturminner, anses det som en søknad om dispensasjon fra den automatiske fredningen jf. lov av 
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 8 fjerde ledd. Regional 
kulturminnevernmyndighet vil oversende til Riksantikvaren en søknad om dispensasjon fra 

kulturminnelovens bestemmelser for de kulturminnene som blir berørt av tiltak i planen.  
 
Fylkeskommunen og kulturminnevernet klarer ikke å ferdigbehandle saken innenfor den satte 
høringsfristen knytta til forholdet til de automatisk fredete kulturminnene, og har behov for en 

utsettelse av høringsfristen. Kulturminneloven § 9 annet 
ledd gir kulturminnevernet en høringsfrist på 3+1 mnd. på saker som er lagt ut til offentlig 
ettersyn.  
 

Planen kan ikke vedtas før forholdet til automatisk fredete kulturminner er endelig avklart. 
Fylkeskommunen avgir en samlet uttalelse til planforslaget. 
 
Aust-Agder fylkeskommune ber Statens vegvesen sette en ny høringsfrist som gir rimelig tid til å 

ferdigbehandle saken. Fylkeskommunen ber om en skriftlig bekreftelse på den nye høringsfristen 
innen den satte høringsfristen løper ut.  
Denne bekreftelsen sendes på e-post til fylkeskommunens postmottak. 

 

mailto:Nils.Ole.Sundet@austagderfk.no
mailto:Firmapost@vegvesen.no


Regional kulturminnevernmyndighet foreslår at ny høringsfrist settes foreløpig til 20. september 

2016 grunnet den generelle ferieavvikling. 
 
Med hilsen 
 

Nils Ole Sundet 
rådgiver kulturminnevern 
 

Aust-Agder fylkeskommune 
Fylkesrådmannen 
Postboks 788 Stoa 
4809 ARENDAL 

 
tlf: 37 01 73 62 / 907 45 363 
e-post: postmottak@austagderfk.no  

mailto:postmottak@austagderfk.no


Fra: Konow Lund, Frederik Ludvig <fkl@austagderfk.no> 
Sendt: 13. september 2016 15:44 
Til: Wiig Camilla Grefstad 
Kopi: Sollid, Aadne G 
Emne: SV: Fv. 42 Hovland - Lislevatn_Reguleringsplan_Nygård 

 

Hei.  
 
Nygård:  
 
Etter å ha drøftet saken er vi kommet til at vi kan imøtekomme gul linje.  I den grad det kan la seg 
gjennomføre, er det å anbefale at skolehuset kan bli stående.  Vi vil påpeke at i den grad det kan la seg 
gjøre, er det fra et kulturminnevernståsted viktig at utarbeidelsen av veien kan bidra til å sikre gården og 
stedet et videre liv. Gul linje vil etter vår vurdering kunne muliggjøre tomt for bygging av nytt våningshus 
området der eksisterende vei går i dag.  
 
Steingjerder ved Lislevatn.  
 
Når det gjelder steingjerdene som ble drøftet ved siste møte med vegvesenet, er det å anbefale at disse 
ivaretas i størst mulig grad. Det vil si at man ikke tar vekk mer av steingjerdene enn det som strengt tatt 
er nødvendig. Vi forutsetter at veien vil bli liggende på samme høydenivå som i dag.  
 
Frederik Ludvig Konow Lund 
Rådgiver Aust – Agder fylkeskommune 
Mobil: 91561830 
Mail: fkl@austagderfk.no 

 

Fra: Wiig Camilla Grefstad [mailto:camilla.wiig@vegvesen.no]  
Sendt: 13. september 2016 15:06 
Til: Konow Lund, Frederik Ludvig; Sundet, Nils Ole 
Emne: Fv. 42 Hovland - Lislevatn_Reguleringsplan_Nygård 

 

Hei igjen.  

 

Jf møte forrige uke, har dere en foreløpig uttalelse til oss, slik at vi vet hva vi kan begynne å 

jobbe med?  

 

 
 
 
 
Med hilsen 
Camilla Grefstad Wiig 
 
Seksjon: Plan og prosjektering Aust Agder 
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL 
Besøksadresse: Langsævn 4, ARENDAL 
Mobil: +47 95812317  e-post/Lync: camilla.wiig@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-sor@vegvesen.no 

mailto:fkl@austagderfk.no
mailto:camilla.wiig@vegvesen.no
mailto:camilla.wiig@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost-sor@vegvesen.no


Fra: Firmapost 
Sendt: 19. september 2016 07:57 
Til: Firmapost-Sør 
Emne: VS: Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for fv. 42 Hovland-

Lislevatn, Birkenes kommune og Evje og Hornnes kommune, Aust-
Agder fylke. Kulturminnevernet ber om en ytterligere utsettelse av 
høringsfristen 

 
Kategorier: Ane 
 

 

 

Fra: Sundet, Nils Ole [mailto:Nils.Ole.Sundet@austagderfk.no]  
Sendt: 18. september 2016 11:59 
Til: Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> 
Kopi: Wiig Camilla Grefstad <camilla.wiig@vegvesen.no>; Wiberg Sigurd <sigurd.wiberg@vegvesen.no> 
Emne: Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for fv. 42 Hovland-Lislevatn, Birkenes kommune og 
Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder fylke. Kulturminnevernet ber om en ytterligere utsettelse av 
høringsfristen 

 
Sakstittel: Detaljreguleringsplan for Fv 42 Hovland-Lislevatn i Birkenes 
Vår ref: 2015/3367-19 
Dato: 18.09.2016 

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for fv. 42 
Hovland-Lislevatn, Birkenes kommune og Evje og 
Hornnes kommune, Aust-Agder fylke. 
Kulturminnevernet ber om en ytterligere utsettelse av 
høringsfristen 

Viser til reguleringsforslag som er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 12.8.2016. Viser 
videre til nåværende utsatt høringsfrist til 20.9.2016. 
 
Planforslaget berører automatisk fredete kulturminner og deres sikringssoner. Når et planforslag 
legges ut til offentlig ettersyn med konflikt mellom tiltak i planen og automatisk fredete 
kulturminner, anses det som en søknad om dispensasjon fra den automatiske fredningen jf. lov av 
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 8 fjerde ledd.  
 
Det har vært noen justeringer av plankartet som har gjort at oversendelsen til Riksantikvaren har 
blitt forsinka. Regional kulturminnevernmyndighet har oversendt til Riksantikvaren en søknad om 
dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser for de kulturminnene som blir berørt av tiltak i 
planen.  
 
Fylkeskommunen og kulturminnevernet klarer ikke å ferdigbehandle saken innenfor den satte 
høringsfristen knytta til forholdet til de automatisk fredete kulturminnene, og har behov for en 
utsettelse av høringsfristen. Kulturminneloven § 9 annet 

mailto:Nils.Ole.Sundet@austagderfk.no
mailto:Firmapost@vegvesen.no
mailto:camilla.wiig@vegvesen.no
mailto:sigurd.wiberg@vegvesen.no


ledd gir kulturminnevernet en høringsfrist på 3+1 mnd. på saker som er lagt ut til offentlig 
ettersyn.  
 
Planen kan ikke vedtas før forholdet til automatisk fredete kulturminner er endelig avklart. 
Fylkeskommunen avgir en samlet uttalelse til planforslaget. 
 
Aust-Agder fylkeskommune ber Statens vegvesen sette en ny høringsfrist som gir rimelig tid til å 
ferdigbehandle saken. Fylkeskommunen ber om en skriftlig bekreftelse på den nye høringsfristen 
innen den satte høringsfristen løper ut.  
Denne bekreftelsen sendes på e-post til fylkeskommunens postmottak, gjerne med kopi til 
nils.ole.sundet@austagderfk.no. 
 
Regional kulturminnevernmyndighet foreslår at ny høringsfrist settes foreløpig til 1. november 
2016. 
 
Med hilsen 
 
Nils Ole Sundet 
rådgiver kulturminnevern 
 
Aust-Agder fylkeskommune 
Fylkesrådmannen 
Postboks 788 Stoa 
4809 ARENDAL 
 
tlf: 37 01 73 62 / 907 45 363 
e-post: postmottak@austagderfk.no  

mailto:nils.ole.sundet@austagderfk.no
mailto:postmottak@austagderfk.no






 

 

 
 

 

 
Kontaktinformasjon:  www.austagderfk.no  Telefon:    
Postadresse:  Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL E-post:    
Org.nr.:  943039046  

 
 
Statens vegvesen, region sør 
Postboks 723 Stoa 
4808 ARENDAL 
 
 
   

 
   

Dato: 31.10.2016 
Vår ref: 16/3544-3 
Deres ref:    
Arkivkode:    
Saksbeh.:  Nils Ole Sundet 
Tlf.    

 
  

 
 
 

Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for fv. 42 Hovland-Lislevatn, 
Birkenes kommune og Evje og Hornnes kommune  
 
Viser til tidligere kontakt i saken, spesielt fylkeskommunens foreløpige uttalelse datert 6.10.2016.  
 
Fylkeskommunen har fått utsatt høringsfrist til 1.11.2016 grunnet saksbehandling knytta til automatisk 
freda kulturminner. Denne uttalelse omfatter dette forholdet og kan anses som fylkeskommunens 
endelige uttalelse til planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn 16.6.2016. 
 
Automatisk freda kulturminner 
Seksjon for kulturminnevern sendte 16.9.2016 til Riksantikvaren en søknad om dispensasjon fra 
kulturminnelovens bestemmelser iht. kulturminneloven § 8 fjerde ledd. 
 
Søknaden omfattet åtte lokaliteter med automatisk freda kulturminner, fordelt på fem enkeltliggende 
kulturminner og fem områder med bosetningsspor på dyrka mark. 
 
Kulturhistorisk museum uttalte seg i saken 26.10.2016 med faglige råd til Riksantikvaren. Riksantikvaren 
uttalte seg i saken 31.10.2016, og deres uttalelse er i sin helhet vedlagt. 
 
Riksantikvarens merknader 
Riksantikvaren legger vekt på den store samfunnsmessige verdien knyttet til utbedring av fv. 42 
Hovland-Lislevatn, til en veibredde som tillater oppmerking med gul stripe, som vil bedre 
trafikksikkerheten på strekningen. 
 
Direktoratet finner etter en samlet vurdering at detaljreguleringsplanen kan godkjennes under 
forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning av de berørte kulturminnene, før tiltak etter 
planen realiseres, jf. vedlagte kart. Utgiften med arkeologiske granskninger dekkes av tiltakshaver. 
 
Vedtak om det endelige omfanget av den arkeologiske granskningen kan først skje etter at 
reguleringsplanen er endelig vedtatt. 
 
Kulturminnene, id 219668, 219669, 219670, 219671, 219672-1, 219672-2 , 219672-3, 219673, 219674 
og 220157 skal merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og gis fortløpende nr. eks. #2 - #11.  
 
Nummereringen på plankartet må endres da kulturminnet markert som bestemmelsesområde #6 ikke 
skal markeres som bestemmelsesområde. For ny nummering av bestemmelsesområdene, se under 
Riksantikvarens reguleringsbestemmelse. Det er kulturminner som det innvilges dispensasjon fra 
kulturminnelovens bestemmelser, som skal avmerkes som bestemmelsesområder på plankartet, og kun 
som bestemmelsesområder. Automatisk freda kulturminner som skal bevares skal kun markeres som 
hensynssone H730. 
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Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 
” De berørte automatisk fredete kulturminnene, id 219668, 219670, 219673 og 220157 (kokegroper) som 
er markert som bestemmelsesområde #2, #5, #10 #11 i plankartet kan fjernes uten vilkår om 
arkeologiske undersøkelser. 
 
Det gis tillatelse til inngrep innenfor den berørte delen av id 219672-3 (bosetningsspor) som er markert i 
plankartet som bestemmelsesområde #9 uten vilkår om arkeologiske undersøkelser. 
 
 
Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte 
delene av de automatisk fredete kulturminnene, id 219669, 219671, 219672-1, 219672-2 
(bosetningsspor) og 219674 (rester av gravhaug) som er markert som bestemmelsesområde #3, #4, #6, 
#7 og #8 i plankartet. 
 
Det skal tas kontakt med Aust -Agder fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at 
omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 
 
Gravrøysen id 220158-1 skal sikres med gjerde under anleggsarbeidet.» 
 
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at Riksantikvarens 
merknader innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 
 
Fylkeskommunens merknader 
Seksjon for kulturminnevern gjennomførte en arkeologisk registrering i mai 2016, og anser med denne 
registreringen at undersøkelsesplikten jf. kulturminneloven § 9 er oppfylt. 
 
Fylkeskommunen har under avsnittet om Riksantikvarens merknader korrigert nummerering av 
bestemmelsesområder, slik at Riksantikvarens innspill samsvarer med oppdatert nummerering av 
kulturminner i plankartet. Korrigert nummering finnes i Riksantikvarens bestemmelse. 
 
Seksjon for kulturminnevern foreslår at Riksantikvarens bestemmelse erstatter i sin helhet forslagets 
bestemmelse § 1 f).  
 
Videre foreslår seksjonen at det opprettes en ny bestemmelse § 1 h), som omhandler aktsomhetsplikten 
etter kulturminneloven med følgende tekst: 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/ kulturminnevern, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd. 
 
Gravrøys id 220158-1, avmerket på plankartet både som H730 og bestemmelsesområde #6, avmerkes 
kun som hensynssone H730. Hensynssonen går helt inn til arealformål SVT Annen veggrunn – tekniske 
anlegg. Hensynssonen er vist også utenfor plankartet pga. gravrøysen som ligger utenfor 
reguleringsområdet. Gravrøysen som ligger tett inntil dagens fylkesvei, vil bli liggende tett inntil ny vei. 
Dette automatisk freda kulturminnet skal bevares, og det må tas hensyn til dette under anleggsarbeidet. 
Til hensynssonen ber seksjon for kulturminnevern om følgende ny reguleringsbestemmelse:  
Automatisk fredete kulturminne (Hensynssone H730_1) – båndlagt etter kulturminneloven. I området 
finnes automatisk fredete kulturminner (gravrøyser).  
 
Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, 
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de automatisk fredete kulturminnene eller 
framkalle fare for at dette kan skje.  
 
Hensynssone H730_1 skal under anleggsperioden gjerdes inn med et midlertidig gjerde. Gjerdet settes 
opp samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune før anleggsarbeidet settes i gang i. 
 
Riksantikvarens merknader og fylkeskommunens merknad knytta til hensynssonen H730, er merknader 
knytta til automatisk freda kulturminner. En dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom 
planvedtaket, samt en ivaretakelse av berørt automatisk freda kulturminne i planen, forutsetter at 
merknadene knytta til automatisk freda kulturminner innarbeides i reguleringsbestemmelsene og på 
plankartet. Hvis det ikke tas hensyn til disse merknadene, kan denne uttalelse anses som en innsigelse 
til planen da forholdet til automatisk freda kulturminner ikke er ivaretatt. 
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Med hilsen 
 
 
 
Nils Ole Sundet 
Rådgiver kulturminnevern 
 
 
Vedlegg: Riksantikvarens uttalelse, datert 31.10.2016. 
   
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER 

BIRKENES KOMMUNE 
EVJE OG HORNNES KOMMUNE 
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Aust - Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

Forslag til detaljreguleringsplan for fv. 42 Hovland - Lislevatn, Birke nes kommune og
Evje og Hor nes kommune , Aust - Agder fylke – tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner, jf. kulturminneloven § 8 fjerde ledd

Konflikt med id 219668, 219669, 219670, 219671, 219672, 219673, 219674 og 220157 (bosetningsspor og
rester av en gravhaug).

Vi viser til deres brev av 16. september 2016 , der Riksantikvaren blir bedt om å uttale seg til
forslag til detalj reguleringsplan for fv. 42 Hovland - Lislevatn i Birkenes kommune og Evje og
Hornes kommune . Det vises også til brev av 24 . oktober 2016 fra Kulturhistorisk museum
v edlagt forslag til budsjett og prosjektplan for gjennomføring av arkeologisk gransking,
utgravning og etterarbeid .

Innenfor reguleringsområdet er det registrert automatisk fredete b osetningsspor og en
gravhaug som er i konflikt med forslag til detaljreguleringsplan. Kulturminnene er fredet i
medhold av lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (k ulturminneloven ) § 4 første ledd .

I henhold til k ulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det , i forbindelse med behandlingen av
regulerings plan , tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Riksantikvaren er rette myndighet til å fatte avgjørelse
i slike saker, jf. F orskrift o m faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 1 nr. 1.

B akgrunn
Statens vegvesen Region sør har lagt ut forslag til detalj reguleringsplan. Formålet med
planarbeidet er å regulere areal til fremtidig utbedring av fv. 42 Hovland - Lislevatn med en
veibredde som tillater oppmerking av gul midtstripe. Arbeidet er planlagt igangsatt i 2017.

Aust - Agder fylkeskommune gjennomførte ar keologiske registreringer av planområdet i mai
2016. Det ble påvist åtte lokaliteter med automatisk fredete kulturminner, hovedsakelig
stolpehull, grøfter, kokegroper og nedgravninge r (id 219668, 219669, 219670, 219671, 219672,
219673 og 220157) , i tillegg til rester av et gravminne (id 219674) .

Planlagt tiltak går inn i sikringssonen til en gravr øys id 220158 - 1 , som er del av et gravfelt med
to gravrøyser. Gravrøy s a er reg ulert til hensynssone innenfor reguleringsområdet , og vil bli
liggende med omtrent samme avstand fra veien som i dag .

Aust - Agder fylkeskommune bemerker
Aust - Agder fylkeskommune viser til at de har vern av automatisk fredete kulturminner i
reguleringssaker som førsteprioritet. Fylkeskommunen anser en utbedring av fv. 42 til å ha en
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stor samfunnsmessig nytte, og som regional utvikler vil fylkeskommunen måtte vekte bevaring
i forhold til utvikling. De omsøkte kulturminnene er, med unntak av en gravhaug, registrert i
dyrket mark. De er ikke synlige, og de er allerede skadet av vei - og landb ruksaktiviteter. De
registrerte kulturminnene har en stor vitenskapelig verdi da forhistorien og tidlig historisk tid i
dette området er svært lite kjent. Kulturminnene har liten formidlingsverdi i dag, men en
nærmere arkeologisk granskning vil gi bedre in formasjon som grunnlag for formidling av
områdets historie. Fylkeskommunen anser den vitenskapelige informasjonen til
bosetningssporene som svært viktige, for ingen spor fra denne perioden er nøyere gransket i
Birkenes kommune, og kun få i Aust - Agder gener elt. Disse bosetningssporene vil gi økt
kunnskap om bosetningsmønsteret i Aust - Agder fra jernalder og middelalder.

Aust - Agder fylkeskommune anbefaler at det innvilges dispensasjon for de åtte omsøkte
lokalitetene med automatisk fredete kulturminner (21966 8, 219669, 219670, 219671, 219672,
219673, 219674 og 220157).

Fylkeskommunen anbefaler at det innvilges dispensasjon uten vilkår for de fire enkeltliggende
kokegropene id 219668, 219670, 219673 og 220157 og for berørt del av id 219672 - 3.

Fylkeskommunen a nbefaler at det innvilges dispensasjon med vilkår om arkeolog isk
granskning for bosetningssporene id 219669, 219671 og 219672 - 1 og 2 og gravminne t id 219674.

Fylkeskommunen anbefaler at det settes vilkår om at gravrøys id 220158 - 1 sikres med gjerde
under anleggsfasen.

Kulturhistorisk museum bemerker
Kulturhistorisk museum er enige med fylkeskommunen i at de registrerte kulturminnene har
en stor vitenskapelig verdi, samtidig som de har liten formidlingsverdi i dag. En arkeologisk
undersøkelse vil kunne øke kunnskapen om bosetningen i indre deler av Aus t - Agder
betraktelig.

Hele sju av de åtte lokalitetene omfatter bosetnings - og aktivitetsspor i dyrket mark.
Anleggenes beliggenhet i dyrket mark innebærer at de har lav opplevelses - og
formidlingsverdi. Strukturene er skadet, og bevaringsforholdene vurde res som dårlige. Erfaring
viser at kulturminner med en slik beliggenhet ofte utsettes for ulike typer inngrep og slitasje, i
form av erosjon, utpløying, grøfting med mer. Dette er lite forenlig med et reelt og varig vern,
slik at å regulere lokalitetene ti l bevaring anses som et lite hensiktsmessig alternativ. Typen
kulturminner, i all hovedsak stolpehull, grøfter, kokegroper og nedgravninger, er v anlig
forekommende, og etter museets vurdering vil en dispensasjon ikke representere noen fare for
utarming av den totale bestanden i området.

Det er store verneverdier knyttet til gravminner, og det legges i dagens kulturminnevern stor
vekt på å bevare graver. Mange utredninger fra 1970 - tallet av har dokumentert hvor stort tapet
av gravminner har vært, og museet mener det er viktig å bevare de resterende. De er en kilde
både til materiell og immateriell kultur. I mange tilfeller er gravene rike på informasjon.
Gjenstandene har vært hovedkilden til både typologisk - kronologiske studier, bosetnings -
historiske analyse r og tolkninger av samfunnsorganisasjon i norsk arkeologi i mer enn 100 år.
Selv om bosetningssporene etter hvert spiller en viktigere rolle, har gravene fortsatt stor
betydning for vår forståelse av samfunnet i bronsealder og jernalder. Interessen dreier seg ikke
bare om gjenstandene, men også om gravenes indre organisering, deres ytre form, deres
beliggenhet i landskapet og forholdet til bosetningen. Gravene oppfattes som spor etter ritualer
i forbindelse med begravelser, og de inneholder informasjon om m enneskenes tro, sed og skikk.
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I mange tilfeller er de uttrykk for den dødes religiøse, politiske, økonomiske og sosiale status i
samfunnet. Svært mange gravhauger i kommunen er desimert gjennom 1800 - og 1900 - tallet, og
det er viktig å verne om dem som er i gjen. Dessverre er bare restene igjen av den omsøkte
gravhaugen, og bevaringsverdien er følgelig redusert.

Kulturhistorisk museum slutter seg på denne bakgrunnen til fylkeskommunens vurdering av
dispensasjonsspørsmålet, og mener det bør stilles vilkår om arkeologisk undersøkelse av
utvalgte kulturminner.

Kulturhistorisk museum anbefaler Riksantikvaren å gi dispensasjon for de omsøkte automatisk
fredete kulturminnene. For fire enkeltliggende kokegroper, id 219668, 219670, 219673 og 220157,
og for berørt d el av id 219672 - 3 anbefaler Kulturhistorisk museum å gi dispensasjon uten vilkår
om arkeologisk undersøkelse. For id 219669, 219671, 219672 - 1, 219672 - 2 og 219674 anbefaler
Kulturhistorisk museum at det gis dispensasjonen med vilkår om en arkeologisk unders økelse.

Riksantikvarens merknader og vurdering av saken
Riksantikvaren skal verne om kulturminner som ikke - fornybare ressurser og arbeide for at
kulturminneverdiene blir best mulig ivaretatt og nyttiggjort i et samfunn i endring. Tillatelse til
inngrep i automatisk fredete kulturminner kan gis etter en vurdering av de kulturminnefaglige
verdiene veid opp mot private og samfunnsmessige hensyn.

I denne saken har Riksantikvaren lagt vekt på at det er knyttet stor samfunnsmessig verdi til
utbedring av fv. 42 Hovland - Lislevatn med en veibredde som tillater oppmerking av gul
midtstripe . Tilta ket vil bedre trafikksikkerheten på strekningen.

Riksantikvaren slutter seg til Kulturhistorisk museum og Aust - Agder fyl keskommune sine
vurderinger av dispensasjonsspørsmålet. Riksantikvaren vurderer de fire enkeltliggende
kokegropene id 219668, 219670, 219673 og 220157 som tilstrekkelig dokumentert i forbindelse
med fylkeskommunen sine registreringer. Det samme gjelder id 219672 - 3 , der kun en mindre
del av lokaliteten blir berørt av reguleringsplanen . Riksantikvaren sier seg videre enig i
vurderingene om at en arkeologisk gransking av de omsøkte bosetnings sporene ( id 219669,
2 19671, 219672 - 1, 219672 - 2) og restene av gravh augen (id 219674) vil kunne gi et viktig bidrag
til forståelsen av bosetningsutviklingen i indre deler av Aust - Agder i jernalder og middelalder .

Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at detalj reguleringsplan for fv. 42 Hovland -
Lislevatn kan godkjennes under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning
av de berørte kulturminnene , før tiltak etter planen realiseres, jf. vedlagte kart . I henhold til
k ulturminneloven § 10 skal arkeologisk e granskinger bekostes av tiltaksha ver.

Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen , herunder endelige kostnader og
avgrensing av undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig
vedtatt. Vi gjør oppmerksom på at arkeologisk utgravning normalt bare lar seg g jennomføre i
sommerhalvåret, og at tiltakshaver i sin planlegging må ta hensyn til dette.

Tiltakshaver må varsle Aust - Agder fylkeskommune i god tid før tiltak etter reguleringsplanen
ønskes realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den arkeologiske
granskingen . Dette vedtaket vil kunne påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29.

I følge Kulturhistorisk museums forslag til budsjett er en utgraving av angjeldende
kulturminner, bosetningsspor og rester etter en gravhaug, beregnet å koste inntil kr 2 300 000, -
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(201 6 - kroner og satser). Riksantikvaren vil se nærmere på forslaget til budsjett og
arbeidsomfang før vedtak etter ku lturminneloven § 10 blir fattet .

Kulturminnene, id 219668, 219669, 219670, 219671, 219672 - 1, 21967 2 - 2, 219672 - 3, 219673, 219674
og 220157 skal merkes i plankartet som Bestemmelseso mråde og gis fortløpende nr. eks. #1 -
#10 .

Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:

” De berørte automatisk fredete kulturminnene, id 219668, 219670, 219673 og 220157 (kokegroper) , som
er markert som bestemmelsesområde #1,#3, #8 #10 i plankartet kan fjernes uten vilkår om arkeologiske
undersøkelser.

Det gis tillatelse til inngrep innenfor den berørte delen av id 219672 - 3 (bosetnin gsspor) som er markert i
plankartet som bestemmelsesområde #7 uten vilkår om arkeologiske undersøkelser.

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte
delene av de automatisk fredete kulturminne ne, id 219669, 219671, 219672 - 1, 219672 - 2 (bosetningsspor)
og 219674 (rester av gravhaug) som er ma rkert som bestemmelsesområde #2 , #4, #5, #6 og #9 i
plankartet.

Det skal tas kontakt med Aust - Agder fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at
omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

Gravrøys en id 220158 - 1 skal sikres med gjerde under anleggsarbeidet "

Granskingen bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10.

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Riksantikvaren ber Aust - Agder fylkeskommune
om å klargjøre dette i sin endelige uttalelse til Birkenes kommune og Evje og Hornes k ommune.
Vi ber også om at foreliggende uttalelse fra Riksantikvaren til fylkeskommunen i saken,
vedlegges fylkeskommunens endelige uttalelse til kommunen.

Dersom kommunen gir melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i
reguleringsbestemmels ene, og fylkeskommunen ikke finner å ville reise innsigelse mot planen,
må fylkeskommunen umiddelbart varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i så fall
normalt reise innsigelse mot planen.

Vennlig hilsen

Isa Trøim ( e.f.)
seksjonssjef

Olaf Sverre Berntsen
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent
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