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Fellesbestemmelser
1. Utforming (Pbl § 12-7 nr. 1)
Arrondering av terrenget og naturlig revegetering skal følge prinsippene som beskrevet i planbeskrivelsen
7.3, datert 19.06.20
2. Kulturminner (Pbl 12-7 nr. 2)
Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet
kulturminne, skal Vestfold og Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den
utstrekning det kan berøre kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest
innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når særlige
grunner tilsier det (jf. kulturminneloven § 8 andre ledd).
3. Støy (Pbl § 12-7 nr. 3)
Anleggsarbeidene skal følge grenseverdier gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T1442/ 2016.
4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5 nr. 2)
Annen veggrunn – tekniske anlegg:
Innenfor o_SVT tillates etablert voll og nødvendige tiltak for bygging, drift og vedlikehold av
veganlegget. Arealet kan blant annet benyttes til følgende formål: belysning, vegteknisk infrastruktur,
rekkverk, stabiliserende tiltak, transportareal, grøfter og skjærings- og fyllingsskråninger.
5. Hensynssone, sikrings-, støy og faresoner (Pbl §12-6 og 11-8d)
For sone H740 (båndlegging etter energiloven), er det ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor
hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd
avklares med ledningseier.
6. Bestemmelsesområde for midlertidig bygge og anleggsområde (Pbl § 12-7 nr. 1)
Områdene kan i anleggsperioden benyttes til rigg- og anleggsområde, herunder anleggsveger, lagerplass
for bygningsmateriell og matjord i ranker, mellomlagring av masser, sortering av masser, oppstilling av
maskiner, utbedring av overvannsgrøfter og utskifting/legging av nye overvanns-/drensledninger.
Masselagring og utfylling i sjø skal utføres med de hensyn som beskrevet i tabell i planbeskrivelsens pkt.
8.3 datert 19.06.20
Områdene skal istandsettes og tilbakeføres til angitt arealformål i planen innen 1 år etter at anleggsarbeid
er avsluttet.
7. Miljøoppfølgingsprogram (Pbl § 12-7 nr. 12)
I anleggsperioden skal det etableres sikringstiltak for å hindre forurensende utslipp i innsjøen.
Det skal etableres tiltak for håndtering av overvann ved områder for masselagring

