TVEDESTRAND KOMMUNE
Postboks 38
4901 TVEDESTRAND

Dato:
Vår ref:
Deres ref:
Arkivkode:
Saksbeh.:

04.03.2019
16/11392-8
L12
Tine Eilen Gunnes

Uttalelse til begrenset høring av justert planforslag for Bronsbu barnehage,
Tvedestrand kommune
Viser til oversendelse datert 28.01.2019 vedrørende justert plan for detaljregulering Bronsbu
barnehage i Tvedestrand kommune.
Planfaglige råd, regionale og nasjonale interesser
Ingen meknader.
Kulturminner nyere tid
Ingen meknader.
Automatisk fredete kulturminner
Planområdet er noe utvidet mot øst for å legge til rette for vei tilknyttet arealet betegnet
BFS2. Seksjon for kulturminnevern har vurdert området ut ifra tidligere befaring, tilgjengelig
kartgrunnlag, flyfoto og lidardata og konkluderer at det er ikke nødvendig med arkeologisk
undersøkelse. Undersøkelsesplikten §9 anses som oppfylt.
Administrasjonen minner imidlertid om aktsomhetsplikten som følger av kulturminneloven §
8, annet ledd. 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 v/ kulturminnevern.

Med hilsen
Tine Eilen Gunnes
Rådgiver
Brevet er godkjent elektronisk.

Kopi til: FYLKESMANNEN I AGDER
STATENS VEGVESEN region sør

Tvedestrand kommune
Postboks 38
4901 TVEDESTRAND

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Wenche Klungland / 37019911

16/77072-14

Deres referanse:

Vår dato:
04.03.2019

Reguleringsplan - begrenset høring - Bronsbu barnehage - Tvedestrand
kommune
Viser til oversendelse datert 28.01.18 samt møte 11.01.19.
Da planen var på høring skrev vi blant annet følgende i brev datert 17.12.18.


Plankart - Vi gjør dere oppmerksom på at planen tar utgangspunkt i eksisterende
forhold, og ikke framtidige forhold. Dette innebærer at reguleringsplan for Bronsbu
barnehage og reguleringsplan Mjåvann VGS med Fv 410 har ulike vegkantlinjer på
sørøstsiden av kryss fylkesveg 410 og Bakkevei.

Vi har kun vurdert endringer knyttet til grensesnitt mot reguleringsplan Mjåvann VGS med
Fv410, nevnte endring gjør at planene forholder seg til samme vegkantlinjer.
Vegavdeling Agder seksjon planforvaltning og miljø
Med hilsen

Glenn Solberg
seksjonsleder

Wenche Klungland

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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