
Rv 9 Hornskilen – Detaljregulering 

Referat Oppstartsmøte 24.10.22 

Til stede:  
Fra Statens Vegvesen:  Turid Hagelia Korshavn 
(Forslagstiller)   Torgeir Hodne 
Fra Vennesla kommune:  Oddbjørn Sagedal  
    Ingrid Sæther Konsmo  
 
 

Formål med planen: 

Rv 9 Hornskilen er del av prosjektet «Rv 9 Tiltak mot utforkjøringsulykker». Formålet med 
planarbeidet er primært å legge til rette for en trafikksikker kjøreveg med en kurvatur som følger 
dagnes HB-krav. I tillegg skal sideterreng utbedres.  

Statistikk viser 25 trafikkulykker mellom 1977 -2016 på denne strekningen.  

 

Planlagt anlegg/tiltak:  

Det er sett på ulike alternativer/traseer for utbedring av kurvatur, fire alternativer ble vist i 
oppstartsmøte. De ulike alternativene medfører skjæringer og fyllinger av ulike grad. Noen av 
alternativer fører til fyllinger i elva. Valg av alternativ må vurderes/utredes. Planprosessen skal 
konkludere med en ny trase før høring 

Plangrense settes bredt for å sikre nødvendig areal til utredning av ulike alternativer samt sikre areal 
til evt skred/ras tiltak  

 

Forhold til kommuneplan og evt gjeldene reguleringsplaner 

Kommuneplanens arealdel:  
• LNFR-areal 
• Byggeområde fritidsbebyggelse 
• Bruk av og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
• Hensynssone faresone ras- og skredområde (snøskred – jord-, flomskred – steinsprang) 

Kommuneplanens bestemmelser:  
• § 3.5.1 Bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn - plankrav 
• § 3.5.2 Generell byggegrense langs vann og vassdrag på 60m 

Reguleringsplan – Kilefjorden hyttefelt: Kan berøre utkanten/skråning opp mot hyttefeltet 

 
Vesentlige interesser som berøres: 

• Grunneiere i området hvor nye traseer skal utredes 
• Kulturminner –– spesielt Kiledalen bru - inkludere historielaget i høring 

 
 



Konsekvensutredning:  
Avklart at det ikke er behov for konsekvensutredning i henhold til § 8. Det utarbeides planbeskrivelse 
med diverse aktuelle utredninger.  
 
Aktuelle problemstillinger/interesser som skal utredes/må sees på:   

• Naturmangfold – kartlegging gjennomført 
• Kulturminne/-miljø: Flere registreringer (Setesdalsvegen, Kiledalskleiva, Kiledalen bruer, 

Fylkesgrensestein, Setesdalsbanen) – ingen fredet. Fylkeskommunen avgjør om det skal 
gjennomføre arkeologisk registrering 

• Landskap: ingen registreringer 
• Naturressurser: Jordbruk – ingen omdisponering, Skogbruk – begrenset arealbeslag 
• Friluftsliv:  

o Sykkelrute 3 – på nedlagt jernbane på andre siden av fjorden – vil ikke berøres 
o Klatrefjell – vil ikke berøres – se på mulig adkomst 

• Støyvurdering gjennomføres (ei hytte innenfor gul støysone) 
• Vannforekomst Kilefjorden 
• Bekk som krysser planområdet – flombekk  
• Naturfarer: Aktsomhetsområder jf kommuneplan – utredes 
• Flomsone: 200 års flom inkl klimpåslag  
• Innenfor Pederstjønn – må sikre adkomst til etablert lasteplass.  
• Utfylling i Hornskilen 
• Skjæringer 
• Kryssing av bekk -Kiledalen bru 

 

Planprosess – videre fremdrift:  

• Avklart bruk av pbl § 3-7: §3-7 benyttes og Statens vegvesen sender ferdig plan rett på høring 
istedenfor 1. gangsbehandling hos kommunen. Kommunen får oversendt ferdig planforslag 
etter høring til endelig behandling.  

• Før planen sendes på høring legges det opp til informasjon til bygg- og miljøutvalget. Vente 
til linjevalg er konkludert. Aktuelle datoer 12 januar og 2 februar.  

• Det legges ikke opp til informasjonsmøte. Statens vegvesen tar direkte kontakt med berørte 
grunneiere og evt andre interesser.  

• Hægeland historielag inkluderes i høringspart – evt ta kontakt med dem under prosessen.  
• Arkeologisk registrering kan bli noe kritisk for fremdriften 
• Oddbjørn Sagedal er kommunens saksbehandler – han sender over gjeldene planer i sosi-

format og sørger for Plan ID 
• Kunngjøring om planoppstart sendes Oddbjørn – han sørger for utlegg på hjemmesiden 
• Skissert fremdriftsplan: 

o Møter/avklaringer/prosess: høst-22 og vår 23 
o Høring av reguleringsplan: mai – juni -23 
o 2. gangsbehandling/vedtak av plan: høst -23 

 

 

Ref: Ingrid Konsmo 


