Statens vegvesen
LARVIK KOMMUNE
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN
FOR MASSEDEPONI, BREIMYR OG LANGEMYR (INKL. TRANSPORTVEI
OPP TIL HEDRUM PUKKVERK)
Dato for siste revisjon:

24.08.12

Kommunestyrets godkjenning:

§ 1 – GENERELT
a)

Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på
plankartene R1a og R2a, sist revidert 23.08.12.

a)

De ulike arealformålene, hensynssonene og bestemmelsesområdene er vist på
plankartet.

b)

I tillegg videreføres de hensynssoner som er vist i gjeldende kommuneplan
(av 17.06.10). Disse gjelder deler av planområdet og omfatter:
-

Nedslagsfelt for drikkevann (Farris)
Rikspolitiske retningslinjer for vernet vassdrag (Siljanvassdraget)

c)

Til reguleringsplanen vedlegges et illustrasjonshefte utarbeidet mai 2012.
Dette skal være førende for oppfyllingsarbeidet.

e)

For øvrig vises det til «Reguleringsplanbeskrivelse med konsekvensutredning».

§ 1.1 Planens hensikt
Formålet med reguleringen er:
a)

Å muliggjøre deponering av overskuddsmasser fra utbyggingen av E18-parsellen
Bommestad – Sky.

a)

Fastsette retningslinjer for drift i anleggsfasen.

b)

Sikre nødvendig fleksibilitet i anleggsfasen.

c)

Fastsette et tidspunkt for avslutning av deponiene og sikre etterbruk/tilbakeføring av
områdene (arrondering og revegetering).
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§ 1.2 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til (PBL § 12-5):
I

BEBYGGELSE OG ANLEGG
-

II

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
-

V

Råstoffutvinning

Samferdselsanlegg kombinert med andre hovedformål

LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT
-

Skogbruksformål

§ 1.3

Hensynssoner (PBL § 12-6):

a)

FARESONER
-

a)

BÅNDLEGGINGSSONER
-

c)

Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler

Båndlegging etter lov om kulturminner

BESTEMMELSESOMRÅDER
-

Permanente deponiområder
Midlertidig utvidelse av eksisterende traktorveger og midlertidig bruk i
anleggsperioden
§ 2 - FELLESBESTEMMELSER

§ 2.1 Forutsetninger for anleggsstart / rekkefølgebestemmelser:
a)

Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner:

Før iverksetting av tiltak i henhold til denne plan, skal det foretas arkeologiske utgravinger av
ett automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet. Det automatisk fredete kulturminnet
som omfattes av dispensasjonen, har identiteten: ID-150 578. Kulturminnet er beskrevet i
rapporten «E18 Bommestad – Sky, massedeponier del II av II».
Det skal tas kontakt med Vestfold fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik
at omfanget av den arkeologiske granskningen kan fastsettes.
b)

Stanse- og meldeplikt i henhold til kulturminneloven § 8 andre ledd:
Kulturminnene er automatisk fredet etter kulturminneloven. Dersom det viser seg at
tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule,
eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet kulturminne eller
fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og
kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller
ansvarshavende leder på stedet. Kulturminneforvaltningen avgjør snarest mulig, og
senest innen 3 uker, om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det.
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c)

Miljøoppfølging:
Oppfølgende undersøkelser og videre prosjektering når det gjelder miljøoppfølging
slik det fremgår av konsekvensutredning på side 89-90 forutsettes å være bindende
for alle berørte parter når veianlegget skal realiseres.

§ 2.2

Drift og avslutning

Planområdet skal driftes og avsluttes i henhold til bestemmelsene i denne plan. Det skal
utarbeides et illustrasjonshefte som viser:
a)

Forslag til halv og full utnyttelse av deponiene med tilhørende koteplan, og snitt østvest og nord-syd.

a)

Transportvegsystemet, avrenning og gjenåpnede turløypetraseer.

b)

Normalprofiler som viser bredde og oppbygning på:
-

Dagens traktorveger
Vegutvidelse i anleggsperioden
Tilbakeførte landbruksveger

Regulering som deponiområder, midlertidig utvidelse av eksisterende traktorveger og
midlertidig bruk i anleggsperioden opphører senest ett år etter at E18 og lokalvegsystemet
ved Farriseidet er åpnet for trafikk. Deponiområdene og arealene som har vært beslaglagt av
midlertidig rigg- og anleggsvirksomhet skal revegeteres med stedegen vegetasjon og
tilbakeføres til skogbruksformål.
§ 2.3 Støy
Grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442) skal gjøres gjeldende for tiltak som muliggjøres gjennom denne
planen.
På forespørsel kan det kreves at den reelle støybelastningen dokumenteres.
Av § 9.2 fremgår at det kan plasseres midlertidig knuseverk på Langemyr. Knuseverket skal
plasseres på ca cote 60m og det skal etableres en støyvoll mot bebyggelsen med topp voll
på ca cote 67m. Støyvollen skal bygges opp av steinmasser eller lignende. Støyvollen skal
være etablert før knuseverket tas i bruk.
Dersom en ønsker annen plassering av det midlertidige knuseverket, eks. i veglinjen, skal
det utarbeides en støyrapport som viser støykonsekvensene og med evt. forslag til
avbøtende tiltak. Plassering og forslag til evt. avbøtende tiltak skal godkjennes av
kommunen.
§ 2.4 Turløyper
Eksisterende turløyper over Langemyr og Breimyr blir ikke tilgjengelig i anleggsperioden.
Terrengarrondering av ferdigstilte deponier skal muliggjøre turløyper over Langemyr og
Breimyr i fremtidig situasjon.
Kompenserende tiltak i anleggsperioden skal skje gjennom et samarbeid mellom Statens
vegvesen, Larvik kommune og grunneiere.
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REGULERINGSFORMÅL
§ 3 - BEBYGGELSE OG ANLEGG
§ 3.1 Råstoffutvinning
Området for råstoffutvinning (SM 1 og SM 2) omfatter den del av Hedrum pukkverk
(Plan ID: 1997.04.01) som midlertidig berøres av transportveg for transport av steinmasser.
Bestemmelsene i denne planen vil igjen gjelde når anleggsarbeidene er gjennomført.
§ 4 - SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
§ 4.1 Samferdselsanlegg kombinert med andre hovedformål
a)

Skogbruk over E18 i tunnel:
Tiltak i områdene over tunnelene som innebærer reduksjon av konstruksjonenes
funksjon og/eller sikkerhet er ikke tillatt.
§ 5 - LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT (LNFR)

§ 5.1 Skogbruksformål
I områdene som i denne planen reguleres til skogbruk tillates tiltak, herunder permanent
lagring og transport av overskuddsmasser fra E18-parsellen «Bommestad – Sky», slik de
fremgår av bestemmelsene og tilhørende plankart. Regulering som deponiområder og
transportveger opphører når anlegget er ferdig, og senest ett år etter at E18 og
lokalvegnettet ved Farriseidet er åpnet for trafikk.
Deponiområdene og transportvegene skal da revegeteres med stedegen vegetasjon og
tilbakeføres til skogbruksformål. Dette innebærer at øvre del av deponiområdene må bestå
av minimum 1m med masse egnet for vekst av større trær.
HENSYNSSONER (PBL §12-6)
§ 6 - FARESONER
§ 6.1 Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler
Områdene er markert med skravur på plankartet og omfatter eksisterende høyspentlinjer på
22 kV. Klausulert trasébredde er vist med 11 meter til hver side fra ytterste høyspentlinje. 4
§ 7 - BÅNDLEGGINGSSONER
§ 7.1 Båndlegging etter lov om kulturminner
a)

Båndlagte kulturminner er automatisk fredet etter kulturminneloven. 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 kulturminnet eller fremkalle
fare for at dette kan skje.
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b)

Områdene som båndlegges etter lov om kulturminner gjelder automatisk fredede
kulturminner. De automatisk fredede kulturminnene som båndlegges er vist med
skravur på plankartet og har identitetene: ID-150 582, ID-150 584, ID-150 593, ID144 318, ID-144 309, ID-144 310, ID 144 311. Identitetene er beskrevet i «Rapport
arkeologiske registreringer E18 Bommestad – Sky, massedeponi» (del I og del II).

c)

Skjøtsel og hogst innenfor områdene må avklares med kulturminneforvaltningen.

c)

Områdene som er båndlagt etter lov om kulturminner må i anleggsperioden fysisk
skjermes med gjerder.
BESTEMMELSESOMRÅDER (PBL § 12-7)
§ 8 - PERMANENTE DEPONIOMRÅDER

§ 8.1 Permanente deponiområder
Deponiområdene er vist med påskriften PD1, PD2 og PD3 på plankartet. Regulering som
deponiområder opphører når anlegget er ferdig, og senest ett år etter at E18 og
lokalvegsystemet ved Farriseidet er åpnet for trafikk. Deponiene får da en regulering som vist
på plankartet. Følgende bestemmelser gjelder for deponiområdene:
a)

Det tillates deponering av løsmasser (jordmasser, leir- og myrmasser etc.) fra E18utbyggingen på parsellen Bommestad – Sky. For å sikre stabiliteten tillates bruk av
steinmasser for lagvis oppbygning. Vurdering av stabilitet og oppfylling skal skje i
samråd med geoteknisk sakkyndig.
Øvrig steinmasseoverskudd skal, med unntak av massene som skal tilbake til
anlegget, fraktes til Hedrum pukkverk.

a)

Det kan, samlet sett innenfor de tre deponiområdene, maksimalt foretas varig
deponering av ca. 800 000 m3 masser.

b)

Når deponering er avsluttet, skal områdene revegeteres med stedegen vegetasjon.

c)

Permanente skogsbilveier og turveier fastlegges i samarbeid med Larvik kommune i
forbindelse med byggeplanleggingen. Standarden på disse fastlegges etter at
veibyggingen er avsluttet og i samarbeid med Larvik kommune og grunneiere.
§ 9 - MIDLERTIDIG BREDDEUTVIDELSE AV TRAKTORVEGER
OG MIDLERTIDIG BRUK I ANLEGGSPERIODEN

§ 9.1 Midlertidig breddeutvidelse av eksisterende traktorveger
a)

Det tillates midlertidig utvidelse av eksisterende private traktorveger i driftsperioden.
Vegene det gjelder er vist med skravur på plankartet. Langs traktorvegene kan det bli
aktuelt med breddeutvidelser, utretting, grøfting og forsterkning. Bruk og eventuelle
tiltak er begrenset til et område på 10 meter til hver side fra vegmidte på dagens
veger (totalt 20 meters bredde).

a)

Når nødvendig deponering er gjennomført og terrenget arrondert, skal
anleggsvegene tilbakeføres til helårs landbruksveg klasse 3, jf. «Normaler for
landbruksveger med byggebeskrivelse» - Landbruksdepartementet 2002. Dette betyr
at landbruksvegene etter tilbakeføring vil få en bredde på ca. 5 meter. Skråningene
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skal tilpasses terrenget og tilsås med gress. Tilbakeføringen skal være utført senest
ett år etter at E18 og lokalvegsystemet ved Farriseidet er åpnet for trafikk.
§ 9.2 Midlertidig bruk i anleggsperioden
Innenfor områdene som reguleres til dette formålet tillates:
a)

Midlertidig deponering av vegetasjonsdekke/toppdekke som skal benyttes ved
revegetering av deponiområdene.

b)

Mellomlagring av masser som skal tilbake til veganlegget.

c)

Etablering av rensebassenger.

d)

Fremførsel av transportveger.

d)

Plassering av midlertidig knuseverk innenfor Langemyrområdet.

De områdene som benyttes skal revegeteres som fremtidige skogsområder, jf.
bestemmelsenes § 5.1.
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