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1.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 

FV 336 FRA VALLE KYRKJE TIL VALLE SKULE 
GANG-/SYKKELVEG 
VALLE KOMMUNE  

Reguleringsbestemmelser datert 17.01.14. Korr. 14.05.2014. 

 

OMRÅDEBESTEMMELSER 

Anleggs- og riggområdet 

Området skal som tilleggsareal til annen veggrunn benyttes til anleggsdrift.  Når 
anlegget er ferdig, skal området tilbakeføres til jordbruksareal eller annen bruk før 
anleggsgjennomføringen.   

Kulturminner 

# 2: Tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturminnene ID 176624 og 176625 er 
allerede undersøkt, og det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med 
dispensasjonen. 

GENERELT 

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, kulturminnevernseksjonen, jf lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kulturminneloven), § 8, andre ledd. Kulturminnevernseksjonen 
prioriterer meldinger om funn av mulige kulturminner ved igangsatte tiltak. 
Kulturminnevernseksjonen forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som 
utfører arbeidet i marken. 

§ 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Arealet skal nyttes til boligformål. 

§ 2  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRKTUR 

2.1 Kjøreveg  –  KV1–KV11 

 Areal for fylkesveg 336 med kryss og avkjørsler. 

2.2 Gang- og sykkelveg  –  GS1-GS11 

 Areal for gang- og sykkelveg. 

2.3 Annen veggrunn – VT 

Areal for skjæring og fyllingsskråninger, areal mellom gang- og sykkelveg og 
fylkesveg og areal som tilhører veger for drift og vedlikehold.  Arealene kan 
nyttes til landbruk og / eller som tomteareal med de begrensninger som følger 
av sikkerhet, drift og vedlikehold som Statens vegvesen til enhver tid har 
ansvaret for. 
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2.4 Holdeplass / plattform – HP 

 Areal for plattform for påstigning ved busstopp. 

2.5 Kollektivholdeplass – KHP 

 Areal for kollektivtrafikk i forbindelse med busslomme. 

§ 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT 
REINDRIFT 

Arealet skal nyttes til landbruksformål. 

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Fylkesveien må bygges om parallelt med bygging av gang- og sykkelveg. 

 

Handsaming og vedtak: 

 
1. gongs handsaming: Vedtak i Planutvalet 30.06.2009, sak 101/09. Høyring 1.07 – 15.08.2009 
Ny 1. gongs handsaming: Vedtak i Plan- og Miljøutvalet 11.03.2014, sak 33/14. Ny høyring 20.03 
– 08.05.2014 
2. gongs handsaming i Plan- og Miljøutvalet 10.06.2014, sak 64/14 
 
Vedteken av Kommunestyret i Valle 25.06.2014, sak 40.14. 

 

 


