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Valle kommune                   Vedtatt dato:  
        Dato for siste mindre endring:  

Reguleringsplan for rv. 9 Besteland-Helle 
Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering  
PlanID: 0940_201801 
Forslagsstiller: Statens vegvesen Region sør 

1 Planens hensikt 
Hensikten med planen er å få en trygg og effektiv riksveg 9. Dette består i å øke 
trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet, få god trafikkavvikling, redusere reisetid og 
redusere ulykkesfrekvens.  

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 
2.1 Generelt 
Reguleringsplanen består av 7 reguleringsplankart og disse planbestemmelsene. Plankartene 
har nummer R001, R002, R003, R004, R005, R006 og R007. 

2.2 Utforming (§ 12-7 nr. 1)  

Arealformålene Kjøreveg (o_SKV), og Kollektivholdeplass (o_SKH), som er offentlige, skal 
utformes og gis høyder i terrenget som vist i Tegningshefte, datert 27. november 2018. Det 
vil bli gitt rom for å justere høyde på kjørevegene med inntil +/- 1,0 m i forhold til det som er 
vist i Tegningsheftet. Hellingene på fylling og skjæring kan justeres innenfor arealformålene 
Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_ SVT). 

Arealformålet Kjøreveg som ikke er vist med eieform (dvs. at de er private), kan justeres +/- 
1,0 m innenfor arealformål Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift (L), 
Landbruksformål (LL) og Spredt bebyggelse (LSB) slik at de blir tilpasset eventuelle endringer 
i arealformålet Kjøreveg (o_SKV) som er offentlige. 

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

b) Bestemmelsene «Anlegg og riggområde» opphører når kommunen har fått skriftlig 
melding om at anlegget er ferdigstilt. Kommunen skal deretter gjøre vedtak om opphøring 
av midlertidig anlegg, jfr. PBL §12-7, 1.ledd nr.10. 

c) I forkant av anleggsperioden skal det settes opp midlertidige anleggsgjerder for å sikre 
automatisk fredete- og nyere tids kulturminner som kan bli berørt av tiltaket. Oppsetting av 
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midlertidige anleggsgjerder skal gjøres i tett samarbeid med kulturminnevernseksjonen i 
Aust-Agder fylkeskommune. 

d) For midlertidig anleggsområde markert med #1 skal det før oppstart settes opp et 
midlertidig anleggsgjerde rundt bygningene som ligger under hensynssone H570 med en 
avstand på minst 1,5 m fra takutstikk. Dette for å hindre skade på bygningskroppen og 
setningsskader på fundament. Terrenget rundt bygningene skal tilbakeføres og tilpasses 
bygningene ved anleggsfasens avslutning.  

2.4 Byggegrenser (§ 12-7 nr. 2)  
For rv.9 er det byggegrense på 50m fra senterlinje. Byggegrense er vist i arealplankart. 

2.5 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. 

2.6 Støy (§ 12-7 nr. 3) 
For eiendommer som får ekvivalent støynivå over Lden 55 dBA utenfor bolig, skal skjermet 
uteplass og/eller fasadetiltak vurderes.  

2.7 Krav om undersøkelser før gjennomføring av planen (§12-7 nr. 12) 
Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av 
det berørte automatisk fredete kulturminnet som er markert som bestemmelsesområde 
#id243069 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. 

2.8 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. 

3 Bestemmelser til arealformål 
3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)  

3.1.1 Massedeponi og landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet (LNFR) 
Massedeponi frem til ferdig anlegg. Massedeponi skal etter endt anlegg tilrettelegges 
for formål LNFR (L).  

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
3.2.1 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
Området skal benyttes til nødvendig veggrunn utenom trafikkareal for å ivareta vegens 
funksjon. Det kan opparbeides mindre tekniske installasjoner som hører til og er 
nødvendige for drift av veganlegget. Grøntareal skal arronderes, tilsås og beplantes 
med stedegne arter, jf. plan og bygningsloven §12-7 nr. 1. 

Leskur med maks bebygd areal 20 m2 og maks mønehøyde 3 m fra høyde senterlinje 
kan etableres på annen veggrunn – teknisk anlegg i tilknytning til kollektivholdeplass.  
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4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 
4.1 Særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø (§ 12-6, 12-7 nr. 6 og 11-8 c) (sone H570) 
Større endringer skal fremlegges kulturminneseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune for 
uttale. 

5. Bestemmelser til bestemmelsesområder  
5.1 Bestemmelser til bestemmelsesområde (område #B1, #B2 og #B3) 
Innenfor bestemmelsesområde #B1, #B2 og #B3, skal det bygges støyvoller med høyde 2 m 
fra kotehøyde til senterlinje i ny rv. 9.  

6. Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene 

• Tegningshefte, datert 27. november 2018 
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