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§ 1 Fellesbestemmelser 

Rekkefølge 

Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for tiltaket, skal matjorda ivaretas i 
henhold til matjordplanen datert 7.9.2018. Kvittering for mottatt matjord skal 
fremvises byggesaksavdelingen. 
 

Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltaket, skal stedegen 
vegetasjon være etablert innenfor hensynssonen til bekken og midlertidige 
riggområder skal være tilbakeført til opprinnelig tilstand. 

 

Landskapsbehandling og terrengtilpasning 

Terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte, best mulig tilpasset eksisterende 
terreng og vegetasjon. Skjæringer og fyllinger skal gis naturlig overgang mot 
eksisterende terreng. 

 

Universell utforming 

Nye tiltak innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming (Statens vegvesen håndbok V129), slik at alle befolkningsgrupper sikres en 
best mulig tilgjengelighet. Gang- og sykkelvegen skal ha inntil 7% stigning slik at den 
er egnet for handicappede. 

 

Håndtering av matjord  

Matjordlaget skal flyttes og gjenbrukes på jordbruksarealer i aktiv drift eller ved 
nydyrking. Matjordplanen skal følges som metode for gjennomføring av flyttingen.  

 

Naturmiljø og biologisk mangfold 

Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet 
for å unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jfr. Lov om forvaltning 
av naturens mangfold. 

 

§ 2 Samferdselsanlegg 



Gang- og sykkelvei med tilhørende veggrunn skal være offentlig. 

 

§ 3 Frisiktsone 

Innenfor hensynsone H140 skal terreng, vegetasjon, plassering av innretninger og 
gjenstander, herunder parkering, ikke stikke høyere enn 0,5 meter over planet som 
dannes mellom de tilstøtende veiene. Enkeltstående stammetrær og lignende, som 
ikke hindrer sikten kan tillates. 

 

§ 4 Høyspenningsanlegg 

Innenfor hensynssone H370 ligger høyspenningsanlegg som båndlegger bruken av 
arealene etter el-tilsynsloven. 

 

§ 5 Bevaring av naturmiljø 

Følgende avbøtende tiltak som skal ivareta forholdene innenfor hensynssonen: 

- Unngå anleggsarbeid i perioden september-april. 
- Bruke masser som ikke inneholder frø eller levende plantematerialet av 

svartelistearter. 
- Tiltaksområdet bør gjennomgås årlig og uønsket vegetasjon fjernes inntil 

stedegen vegetasjon er godt etablert. 
- Kulverten må ha hensiktsmessig utforming og orientering i forhold til elveleiet, 

og sees i et helhetlig perspektiv i forhold til forvaltningsarbeidet for hele Såna. 
Tekniske planer for kulverten må kvalitetssikres av biolog og biologens 
vurdering skal følge behandlingen av de tekniske planene. 

 


