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Bispedømmerådets innspill til områderegulering for E39 Mandal-
Lyngdal øst - kunngjøring om offentlig ettersyn 

Vi viser til brev med varsling om områderegulering for E 39 Mandal – Lyngdal Øst.  
 
Traséen Mandal – Lyngdal passere to kirker Holum kirke i Mandal og Valle kirke i 
Lindesnes, som begge er vernet som automatisk listeførte kirker (Kirker bygget mellom 1650 
og 1850) 
 
I forhold til kirkenes omgivelser (jfr Kirkerundskrivet T3/2000) er det to brospenn som vil 
være av interesse i forhold til de to kirkene og hvorvidt de vil kunne være skjemmende i 
forhold til kirkene som kulturminner. 
 
Brospenn Lindland – Unndal vil trolig bli synlig fra Holum kirke, ca 3km nord for brospennet. 
Moner-heia vil skjerme vestre dela av brospennet. Litt avhengig av broens høyde 
 
Brospenn ca 4 km nord for Valle kirke, vil trolig forsvinne bak Monefjell i forhold til kirken. 
 
Vi legger ellers til grunn at ingen av brospennene vil komme så nær kirker eller kirkegårder 
at de vil gi problematisk støyforhold. 
 
For øvrig kan vi ikke se at veistrekningen berører kirkebygg eller gravplasser 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Aslak Wegge  
Stiftsdirektør Geir Myre 
 rådgiver 
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Uttalelse- Høring og offentlig ettersyn av områderegulering for E39 
Mandal–Lyngdal øst i Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 3. mai 2019. 
 
Om planen  
Høring og offentlig ettersyn gjelder områderegulering for E 39 Mandal –Lyngdal øst. 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny trase for E 39 på 
denne strekningen, nord for dagens trasè.  
 
Planprogram for områdereguleringen er utarbeidet, og DMF avgav uttalelse til dette i 
brev av 08.11.2018. 
 
Uttalelse fra DMF 
Mineralske ressurser er tatt inn i KU til områdereguleringen, hvor det er vurdert at 
registrerte forekomster vil bli berørt i uvesentlig grad av tiltaket.  
 
DMF merker seg for øvrig at Nye Veier har fulgt opp DMF sin merknad om forholdet til 
massebalanse ved å oppfordre kommunene om å melde inn ønske og behov for 
masser, for å ta dette inn i den videre planleggingen. Det vises videre til påstartet 
forskningsprosjekt i regi av Nye Veier som skal se på bruken av lokal stein i veibygging. 
DMF anser dette som positive initiativ med tanke på gjenbruk av masser.  
 
DMF har for øvrig ingen merknader til områdereguleringen.  
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
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Innsigelse og høringsuttalelse til offentlig ettersyn av områderegulering 
for E39 Mandal - Lyngdal øst 

Vi viser til oversendelse datert 03.05.2019 fra Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner  
med vedtak om å legge forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal Øst ut til offentlig 
ettersyn. 
 

Fylkesmannen mener planforslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for naturmangfold, 
og fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4, innsigelse til følgende forhold i 
planforslaget: 
 
Mangelfull konsekvensutredning, herunder mangelfull kartlegging av naturmangfold. 
Manglende innarbeidelse av avbøtende tiltak for ny vei som ny landskapsøkologisk barriere. 

 
Bakgrunn 
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny 4-felts motorvei fra Mandalskrysset ved 
Lindland i Mandal kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Strekningen er del av Nasjonal 
transportkorridor 3 Oslo – Kristiansand – Stavanger. Østover fra Mandal er ny E39 ferdig regulert 
frem til Kristiansand. Strekningen fra Lyngdal vest til Ålgård i Rogaland gjennomføres som en statlig 
plan i regi av Statens vegvesen.  
 
Det har i arbeidet med ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst blitt avholdt eksterne 
samarbeidsmøter den 04.06.2018, 21.06.2018, 25.10.2018, 19.01.2019, 01.03.2019 og 23.05.2019. 
Fylkesmannen har vært representert ved disse møtene, sammen med representanter fra Mandal, 
Lindesnes og Lyngdal kommuner og berørte statlige og regionale myndigheter. Fylkesmannen tok i 
tillegg initiativ til et eget særmøte med Nye Veier og Sweco, angående uklarheter rundt 
konsekvensutredningen, den 24. mai. På dette møtet var representanter fra Mandal kommune og 
Vest-Agder Fylkeskommune også representert. 
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Fylkesmannens vurdering av planforslaget 
Vi viser til Fylkesmannens uttalelse i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet, av 
22.10.2018 samt supplerende innspill av 07.11.2018. Fylkesmannen var i dette brevet kritisk til flere 
viktige forhold i planprogrammet, og påpekte at planprogrammet ikke oppfylte KU-forskriftens krav 
til planprogram.  Spesielt gikk dette på lite detaljert utredningsprogram og manglende beskrivelse av 
dagens situasjon innenfor planområdet. Fylkesmannen var i dette brevet tydelig på at de valgte 
korridorene går gjennom et relativt uberørt landskap som i liten grad er kartlagt for naturmangfold. 
 
Det har i tiden mellom oppstart og offentlig ettersyn vært gjort et omfattende utredningsarbeid og 
det foreligger et omfattende materiale som, etter vår vurdering, i all hovedsak er godt faglig 
utarbeidet og i henhold til anerkjent metodikk. 
 
Planforslaget som nå ligger på høring er en kombinasjon av omarbeidete varianter av AB Nord og 
BC, med CD Syd. Den nye varianten for AB Nord går i tunnel under Vråheia og unngår dermed et 
kulturlandskap angitt med svært stor verdi. Den nye varianten for BC går nord for vannene 
Faksevatnet, Lille Faksevatnet og Stemmen og unngår utfylling i disse vannene. Fylkesmannen er 
positiv til grepene som er gjort i konsekvensutredningen for disse variantene. På grunn av visse 
mangler ved konsekvensutredningen, nærmere beskrevet under, synes imidlertid Fylkesmannen det 
fortsatt er vanskelig å ta stilling til hvilke korridorer som egner seg best for utbygging. 
 
Naturmangfold - konsekvensutredning 
Det fremgår av rapporten om naturmangfold at det har vært gjennomført to feltbiologiske 
befaringer langs den foreslåtte traseen, der området mellom Livold og Lyngdal ble prioritert. Det er 
imidlertid, etter det vi kan se, ikke presentert noen konkrete resultater fra disse befaringene. Som 
kunnskapsgrunnlag i konsekvensutredningen er det derfor kun tatt utgangspunkt i eksisterende 
naturtyperegistreringer som fremgår av Naturbase og andre tilgjengelige offentlige databaser samt 
opplysninger fra andre ressurspersoner. Forslagsstiller vurderer at dette gir et godt nok 
kunnskapsgrunnlag om naturmangfold i den vestligste delen av planområdet, men at det bør 
suppleres med en mer detaljert kartlegging av blant annet edellauvskog, store lauvtrær og 
eventuelle områder med særlige kvaliteter knyttet til gammel skog i påfølgende detaljregulering.  
 
Fylkesmannen mener det er en vesentlig mangel ved konsekvensutredningen at det ikke er foretatt 
kartlegging av naturmangfoldet innenfor aktuelt influensområde for de konsekvensutredede 
korridorene. Etter vår vurdering gir konsekvensutredningen følgelig ikke et presist og 
beslutningsrelevant bilde av konsekvensgraden for de ulike korridorene, og konsekvensutredningen 
gir ikke et godt nok bilde til å stille krav om nødvendige avbøtende tiltak eller eventuelle 
begrensninger for linjeføring ved videre optimaliseringer. Det følger av både KU-forskriften § 17 og 
V712 – Statens vegvesen sin metodikk for konsekvensanalyser av samferdselsprosjekter - at ny 
kunnskap skal innhentes når det ikke foreligger tilstrekkelig tilgjengelig kunnskap om hvilke verdier 
som kan bli berørt. Fylkesmannen uttrykte tidlig i prosessen i eksterne samarbeidsmøter samt skrev 
i innspill til oppstart av planarbeidet, at det er store kunnskapshull knyttet til naturverdier innenfor 
planområdet og at vi forventer at det innhentes ny kunnskap. 
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Fylkesmannen har i alle store veiprosjekter som innebærer et omfattende arealbeslag av store og 
uberørte naturområder, en klar og tydelig forventing om at det gjøres en dekkende 
naturmangfoldkartlegging av hele planområdet. Planområdet for ny E39-trasè på strekningen 
Mandal – Lyngdal Øst er omfattende, og favner om en strekning på om lag 26 km med en foreslått 
vegkorridor med vegbredde på 300-500 meter. For å få et samlet konsekvensbilde for 
naturmangfold i hele korridoren, mener vi at det er av vesentlig betydning for å drive 
kunnskapsbasert arealforvaltning, at det går klart fram av konsekvensutredningen hva som er 
dagens situasjon hva gjelder forekomster av verdifulle naturtyper, økologiske funksjonsområder og 
arter av nasjonal forvaltningsinteresse.  
 
Vi viser i den forbindelse til Mld.St. 14 (2015-2016) Natur for livet, kapittel 8.2 om naturkartlegging og 
kunnskapsbehov: «Arealinngrep og arealendringer som medfører ødeleggelse og oppstykking av arters 
leveområder er den største trusselen mot naturmangfoldet. Stedfestet informasjon om arter, naturtyper og 
landskap er en forutsetning for å kunne ta hensyn til denne naturen. Stedfestet informasjon får vi fra 
konvensjonell kartlegging av naturmangfold og fjernmåling. Det finnes en rekke kartleggingsprogrammer 
som innhenter slike data. God og oppdatert kunnskap om natur er avgjørende for å sikre god planlegging 
og gode og helhetlige løsninger for både store og små prosjekter og tiltak. Dersom slik kunnskap foreligger 
tidlig i prosessen, vil det bli langt enklere å ta hensyn til viktige naturverdier. Et godt kunnskapsgrunnlag 
kan derfor virke konfliktdempende. God kunnskap gir videre bedre forutsigbarhet og mer effektive 
beslutningsprosesser ved at det blir mindre behov for tidkrevende og supplerende kunnskapsinnhenting. 
Dette vil gjelde for eksempel planprosesser, samferdselsprosjekter og energiprosjekter.»  
 
Vi viser videre til føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9: «Når det treffes en beslutning uten at 
det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på 
å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade 
på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak.» 
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslaget grunnet mangelfull konsekvensutredning, 
og manglende naturmangfoldkartlegging samt manglende beskrivelse av tiltak som er 
planlagt for å unngå, begrense, istandsette og ev. kompensere for vesentlige skadevirkninger 
for miljø og samfunn i bygge- og driftsfasen, jf. KU-forskriften §§ 17, 19 og 23.  
 
Innsigelsen kan løses ved å gjennomføre en ny kartlegging av naturmangfoldet innenfor det 
oppmeldte planområdet, oppdatere konsekvensutredningen for naturmangfold med de nye 
resultatene samt gjøre nødvendige tilpasninger av planforslaget. 
 
Monefjellan 
Det fremgår av konsekvensutredningen at lokaliteten N23 (Bakken, Hovsdalstjønna) vil bli berørt i 
svært stor grad, da veien er foreslått lagt på en massiv fylling gjennom lokaliteten. På bakgrunn av at 
lokaliteten er stor i utstrekning, har et mangfold av vegetasjonstyper, herunder lågurt-eikeskog og 
noe alm-lindeskog, stor variasjon i treslag samt forekomster av enkelte krevende arter som barlind 
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(VU) er denne verdisatt til regionalt viktig (B-verdi) ved kartlegging i 2015. Etter denne kartleggingen 
har lågurt-eikeskog blitt tatt inn på rødlista for naturtyper (2018) som sårbar (VU). Det fremgår av 
V712 at areal med trua naturtyper må tillegges vekt ved verdisetting av delområder. Hvor sterkt 
rødlistede naturtyper skal bidra inn i verdisettingen av et delområde kommer an på faktorer som 
areal, utforming og forekomst av trua arter. Store, velutviklede utforminger av rødlistede naturtyper 
indikerer høy verdi. En ny kartlegging av lokaliteten vil kunne fastsette verdi basert på dagens 
naturtilstand, rødlistestaus og forekomst av krevende arter. Når denne kunnskapen foreligger, vil 
det kunne gjøres en konkret vurdering av hvilke krav som skal settes til avbøtende og eventuelle 
kompenserende tiltak. En ny kartlegging vil også bidra med verdifull kunnskap for å gjøre en 
vurdering av den samlede belastningen for naturtypen som etablering av ny E39 vil medføre. Det er 
viktig at man i denne sammenhengen vurderer belastningen på den aktuelle naturtypen i lokal, 
regional og nasjonal sammenheng, jf. naturmangfoldloven § 10.    
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til valgt løsning for kryssing av lokalitet N23 (Bakken, 
Hovsdalstjønna), inntil det foreligger en ny vurdering av lokaliteten samt forslag om 
eventuelle tilpasninger av trasé eller avbøtende tiltak. 
 
Landskapsøkologi – avbøtende tiltak 
Den nye veien vil utgjøre en ny landskapsøkologisk barriere i store, sammenhengende og relativt 
uberørte landskap på hver side av Audnedalen. Tunnelen ved Eikeråsheia, sammen med bro over 
Grubbedalen, bro over Litleåna og en funksjonell viltpassasje ved Faksevatnet vil kunne motvirke 
fragmentering av leveområder innenfor planområdets vestre del. Innenfor planområdets østre del, 
mellom Audna og Mandalselva, er det imidlertid ikke sikret tilstrekkelig med passasjer eller 
spredningskorridorer til å kunne motvirke denne effekten. I denne delen av planområdet legges det 
opp til veg i dagen på hele traséen, utenom en kort tunnel ved Vråheia. I denne delen av 
planforslaget er det også avvik mellom det konsekvensutredede tiltaket, med bru over sørenden av 
Grundelandsvatnet, som ikke er videreført i planbestemmelsene. 
 
I konsekvensutredningen foreslås det en rekke avbøtende tiltak for den nye veien som 
landskapsøkologisk barriere, bl.a. tunnel under Skreheia/Kleivanåsen, tunnel mellom Vallerås og 
Skoftedalen og bro over Skoftedalen. Noen av de foreslåtte avbøtende tiltakene peker seg ut som 
lite kostnadsdrivende og med stort skadereduserende potensiale for problemstillingen rundt 
fragmentering av leveområder. 
 
Etter Fylkesmannens vurdering, og etter samtaler med viltfaglig konsulent i prosjektet, foreligger det 
god kunnskap om hjorteviltets trekkveier mellom Litleåna og Audna. Fylkesmannen vurderer at det 
er svært viktig at man i denne planfasen sikrer at det tas tilstrekkelig hensyn til disse trekkveiene. 
Fylkesmannen har forstått det dithen at kunnskapsgrunnlaget knyttet til vilttrekk og økologiske 
funksjonsområder er svakere mellom Audna og Mandalselva, dvs. at de registrerte vilttrekkene ikke 
er resultat av en egen faglig utredning utført av viltfaglig kompetent personell. Fylkesmannen 
vurderer imidlertid at det vil være svært viktig å sikre nødvendige konstruksjoner som ivaretar 
funksjoner som landskapsøkologiske korridorer også i dette området. Fylkesmannen viser til nml. § 
5 forvaltningsmål for arter, hvor det fremgår at det er et mål «…at artene og deres genetiske mangfold 
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ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. 
Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de 
øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.» 
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslaget grunnet manglende avbøtende tiltak for 
ny vei som landskapsøkologisk barriere på strekningen mellom Audna og Mandalselva, i 
Mandal og Lindesnes kommuner. Innsigelsen kan løses ved å innarbeide skadereduserende 
tiltak som foreslått i konsekvensutredningen i plankart og bestemmelser. 
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslagets bestemmelser knyttet til hensynssone 
H410_4 ved Grundelandsvatnet og hensynssone H410_2 ved Faksevatnet i Lindesnes 
kommune, samt hensynssone H410_1 ved Optedal og H410_2 ved Lene i Lyngdal kommune. 
Innsigelsen kan imøtekommes ved å sette klare funksjonskrav, fortrinnsvis ved bruk av 
naturlige passasjer, som sikrer fri passasje for viltet ved disse lokalitetene.  

 
Vannmiljø 
Det fremgår av fagrapport for hydrologi at planområdet går på tvers av et stort antall mindre og 
større vassdrag som må krysses på ulike måter avhengig av vannmengde i vannforekomsten. Det 
fremgår av utredningen at mange av vassdragene vil være sårbare for avrenning under anleggsfase 
og driftsfase. Fylkesmannen forutsetter at man i detaljreguleringen følger opp føringer gitt i 
bestemmelsene for vann, vannveier og myr og at det vil gjøres justeringer av traséen for å minimere 
belastningen på vann og vassdrag i anleggsfase og i driftsfase. Fylkesmannen vil gi faglig råd om at 
det tas inn i bestemmelsene at detaljreguleringen skal vise vassdrag som berøres av veianlegget 
med hensynssoner og tilhørende bestemmelser. På den måten kan man få en tidlig avklaring på om 
det er tatt tilstrekkelig hensyn til vassdragene og potensielt unngå en påfølgende behandling etter 
Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.   
 
Drikkevann 
Veianleggets påvirkning på drikkevann har vært et stort tema under hele planprosessen. 
Fylkesmannen vurderer foreløpig at den skisserte løsningen, sammen med rekkefølgebestemmelsen 
om at det skal foreligge godkjent detaljert tiltaksplan før anleggsstart, til å være dekkende for våre 
interesser i denne planfasen. Fylkesmannen vurderer imidlertid om det vil være med hensiktsmessig 
om rekkefølgebestemmelsen ble omformulert slik at det var sikret at tiltak etter godkjent tiltaksplan 
er gjennomført før anleggsstart. 

ROS 
Fylkesmannen mener det er gjort et solid arbeid med ROS-analysen. Det er veldig positivt at det er 
laget en så omfattende ROS-analyse, som har fått med seg hele bredden av farer som kan oppstå. 
Fylkesmannens beredskapsavdeling vil følge arbeidet videre, og vil gjerne orienteres dersom det blir 
noen endringer. 
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Landbruk 
Fylkesmannen vurderer forholdet til landbruk som tilfredsstillende utredet på dette plannivået.  
Korridoren som nå er lagt fram, med den veilinja som er lagt til grunn for denne, altså AB Nord2 – 
BC2 - CD Sør, er etter vår vurdering akseptabel i forhold til landbruksinteressene. Den valgte linja 
fører til et beregnet beslag av jordbruksareal på 74 daa, hvorav 48 daa er fulldyrka jord. Korridoren 
som reguleres i planen er brei og det er muligheter for å både forbedre og forverre forholdene for 
landbruket innenfor korridoren. Vi forutsetter at det i detaljreguleringen søkes å tilpasse veilinjen 
slik at minst mulig jordbruksarealer blir berørt, samt at det blir best mulig adkomst til de 
gjenværende arealene.  
 
Det er likevel slik at planen vil ha klart negativ konsekvens for landbruket i, og i nærheten av, 
planområdet. Det er i den østre delen hvor forskjellene mellom de veilinjene som er utredet er 
størst. AB Midt vil ha minst virkninger for beslag av dyrka jord og jordbruksdrift, men forskjellene til 
AB Nord2 er ikke store. AB Nord mener vi har så store negative virkninger at den ikke vil være 
akseptabel når en har alternativet AB Nord2, som har netto nytte pr budsjettkrone på omtrent 
samme nivå. På strekning BC beslaglegges mindre jord, men den prosentvise forskjellen på 
alternativene er stor. I den vestre delen av planområdet er forskjellene små. 
 
I fagrapporten om naturressurser kap 6.8 er skadeforebyggende tiltak og miljøoppfølging omtalt. Vi 
mener dette er en tilfredsstillende beskrivelse av viktige forhold ved videre planlegging og 
anleggsgjennomføring. Vi forutsetter at dette følges opp i detaljreguleringen og i anleggsfasen. Det 
er også lagt inn krav i bestemmelsene om anleggsgjennomføring og krav til detaljregulering. Vi 
mener disse er gode, og viktige å følge opp i neste planfase. Vi mener det også bør være et punkt om 
at jord som blir forringet under anleggsarbeidet, må settes i stand etterpå, blant annet med 
nødvendig drenering.    
 
Skog er ikke omtalt i rapporten om naturressurser, men under prissatte konsekvenser. Vi vil 
understreke at det er viktig med god adkomst til skogressursene. Vi forutsetter at det i 
detaljplanleggingen legges vekt på å få gode løsninger for driftsveier i samarbeid med grunneiere og 
lokal landbruksforvaltning. Av konkrete forhold i denne planfasen vil vi gi faglig råd om bru over 
Skoftedalen i stedet for fylling, da dette vil være fordelaktig både for jordbruket og skogbruket i 
området. Vi forutsetter at det sees nøye på alternative løsninger her ved detaljreguleringen. 
 
Klima og klimatilpasning 
Planarbeidet har hatt en målsetning om reduksjon av klimagassutslipp på henholdsvis 40 % i 
byggefase og 75% i driftsfase sammenlignet med gjeldende kommunedelplaner for strekningen. Det 
fremgår av planbeskrivelsen at denne målsettingen ikke nås, men at det foreliggende planforslaget 
er estimert til å redusere klimagassutslipp i byggefasen med 0,5 % og i driftsfase med 7 %. 
Fylkesmannen forutsetter at man i arbeidet med detaljreguleringen arbeider ytterligere med 
optimalisering av veilinje og gjør nye vurderinger av tekniske løsninger for å komme nærmere 
målsetningen om reduksjon av klimagassutslipp.  
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Fagrapport for klimagassutslipp viser til at utslipp knyttet til masseutskifting av myrer utgjør opptil 
20 % av klimagassutslipp i byggefase. Fylkesmannen mener det bør være et viktig premiss for det 
videre planarbeidet at utslipp knyttet til omdisponering av myr reduseres i omfang og at man i det 
videre planarbeidet grundig undersøker muligheter for kryssing av myrer med alternative metoder. 
 
Fylkesmannen er positiv til at man i hydrologisk rapport har lagt til grunn 200-års flom med 
klimapåslag og vil gi faglig råd om at det i bestemmelser knyttet til vann og anleggsgjennomføring 
legges til at eventuelle nye løp skal utformes for å kunne sikre vannpassasje basert på 200-årsflom 
med klimapåslag. 
 
 
 
Fylkesmannen ser avslutningsvis frem til en god og konstruktiv dialog i arbeidet med å løse 
innsigelsene. 
 
 
Med hilsen 
 
Stein A. Ytterdahl  
Fylkesmann 

  
 
Ingunn Løvdal 
miljøverndirektør 
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Mattilsynet
Seksjon planter og mat Agder

Saksbehandler: Jørn Einar Weidemann
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

UTTALELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR E39 MANDAL –LYNGDAL
ØST.

Mattilsynet er sektormyndighet for å ivareta nasjonale og regionale bestemmelser og føringer i
saker som berører Mattilsynets forvaltningsområde. I tilknytning til denne områdereguleringen er
tema knyttet til drikkevannsforsyning og plantehelse særlig relevante.

Vårt viktigste ansvarsområde i saken er knyttet til beskyttelse av eksisterende og framtidige
drikkevannskilder og leveringssikkerhet for trygt og nok drikkevann til innbyggerne. En god og
sikker vannforsyning er kritisk viktig for samfunnet og er avgjørende for folks helse og for
samfunnets sikkerhet.

Generelt må en føre-var tilnærming legges til grunn for beskyttelse av drikkevannskilder, på kort
og lang sikt. Det må fastsettes bestemmelser for beskyttelse av drikkevannsforsyningen både for
anleggs- og driftsfase.

I tilknytning til plantehelse er Mattilsynets ansvarsområde å forhindre spredning av
planteskadegjører som kan ha alvorlige samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Anbefalt veikorridor:

KU hovedrapport viser til at basert på resultatet fra konsekvensutredningen anbefaler Nye Veier at
kombinasjonen av veikorridorene AB Nord 2 - BC 2 - CD Sør vedtas og legges til grunn for videre
planlegging av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst.

I neste planfase vil den valgte korridorkombinasjonen optimaliseres innenfor områdereguleringens
plangrense med tanke på å få en enda mer samfunnsøkonomisk veilinje.

Sweco Norge AS
Boks 80 Skøyen
0212  OSLO

Att. Sara Øen

Deres ref:
Vår ref: 2018/203652
Dato: 14.06.2019
Org.nr: 985 399 077
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Mattilsynets har følgende uttalelse til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst:

Mattilsynet uttaler seg til drikkevannshensyn spesifikt for hver av veikorridorene AB Nord 2, BC 2
og CD Sør, generelle forhold knyttet til vannforsyning for strekningen Mandal – Lyngdal øst og
generelle forhold knyttet til plantehelse for strekningen Mandal – Lyngdal øst.

Oppsummering:

Uttalelsen oppsummeres i følgende hovedpunkter. Etter Mattilsynets vurdering forutsetter
områdereguleringen at disse forholdene blir ivaretatt.

· For å sikre vannforsyningen under anleggsperioden må omlegging av
vannforsyningssystemet i Mandal kommune være gjennomført før anleggsarbeid kan
starte i områder som har konsekvenser for vannforsyningen.

· Mandal kommune må innhente nødvendige konsesjoner for vannuttak fra
Møglandsvann og reguleringsbestemmelser må sikre at kapasitet for uttak av
suppleringsvann til enhver tid dekker vannforsyningssystemets behov.

· Suppleringsvann fra Møglandsvann overføres til overflaten av Skadebergvann, og ikke
direkte til vannbehandlingsanlegget. Hensikten er å oppnå fortynning og selvrensing ved
tilførsel av vann med dårligere råvannskvalitet.

· Det må fastsettes beskyttelsesbestemmelser for Møglandsvann, herunder aktiviteter i
nedbørfeltet. Dette for å sikre videreføring av en sikker hygienisk barriere i
drikkevannssystemets råvannskilde.

· Konsekvensen av forekomst av sørv i Møglandsvann må undersøkes og det må vurderes
om råvannskvaliteten i Møglandsvann og dermed Skadebergvann på sikt vil kunne bli
negativt påvirket.

· Moslandsvann må inkluderes som reservekilde/suppleringskilde i Mandal kommunes
totale vannforsyningssystem. Rettigheter til vannuttak må innhentes og
råvannskvaliteten må sikres mot potensiell forurensing. Tunnelløsning for veien må
vurderes for de delstrekninger der direkte avrenning til nedbørfeltet kan skje.

· Det må fastsettes beskyttelsesbestemmelser for Moslandsvann, herunder aktiviteter i
nedbørfeltet. Dette for å sikre videreføring av en sikker hygienisk barriere i
drikkevannssystemets reserve råvannskilde.

· Vannledning fra reservekilden Moslandsvann bør legges direkte til
vannbehandlingsanlegget for å etablere et mest mulig robust og leveringssikkert
vannforsyningssystem.

· Hensynet til drikkevannskilden Tarevann må ivaretas. Det må fastsettes avbøtende tiltak
for å hindre potensiell forurensende avrenning fra vei gjennom nedbørfeltet.
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· Eksisterende vannledningsnett må kartlegges nøye i detaljreguleringsarbeidet og
relevante avbøtende tiltak må fastsettes.

· Detaljplanlegging kartlegger privat vannforsyning, utreder konsekvenser av
veiutbyggingen og sikrer tiltak som trygger vannforsyning til den del av befolkningen som
ikke er tilknyttet offentlig drikkevannsforsyning.

· Grunnvannsreservoar må utredes som framtidig drikkevannsressurs og i tilknytning til
videre deljreguleringsarbeid undersøkes nærmere. Eventuelle avbøtende
beskyttelsestiltak må fastsettes.

· Faren for spredning av planteskadegjørere og uønskede arter må tas hensyn til i videre
detaljreguleringsarbeid. Berørte områder må utredes og det må eventuelt fastsettes
bestemmelser for å hindre spredning.

Drikkevannshensyn

Generelt grunnlag:

Vi viser til Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften), (FOR-2016-12-22-
1868). Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker
levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende
lukt, smak og farge. (Jf. Drikkevannsforskriften § 1 Formål)

Sentrale bestemmelser i drikkevannsforskriften i tilknytning til områdereguleringen er:

· Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra
vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir
forurenset. Med aktiviteter menes også friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten.
Der det er fastsatt beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26, gjelder
forbudet brudd på disse. I vanntilsigsområdene kan landbruksaktivitet foregå dersom det
ikke forurenser drikkevannet eller medfører brudd på beskyttelsestiltak etter § 12 eller
restriksjoner etter § 26. (Jf. Drikkevannsforskriften § 4 Forurensning)

· Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den
utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser
etter relevant regelverk. (Jf. Drikkevannsforskriften § 26 Kommunens plikter.)

· Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å
beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjelder også i forbindelse med
planarbeid etter plan- og bygningsloven. (Jf. Drikkevannsforskriften § 26 Kommunens
plikter)

,

Vi viser også til Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen 22. mai 2014. Nasjonale
mål for vann og helse er utarbeidet på grunnlag av Norges ratifisering av WHO/UNECE Protocol on
Water and Health. Denne har som mål å beskytte menneskers helse og velvære ved bedre
vannforvaltning, herunder beskyttelse av vann og økosystemer, og ved å forebygge, kontrollere og
redusere vannrelaterte sykdommer. De nasjonale målene er arbeidsmål for å ansvarliggjøre
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aktørene og oppnå bedre etterlevelse av regelverket, og gjennom det sikre trygt drikkevann og
helse. En av målsetningene er at drikkevannskilder gjennom prosesser etter relevant regelverk skal
beskyttes mot forurensninger slik at behovet for vannbehandling til drikkevann blir minst mulig.

Et vannforsyningssystem består i hovedtrekk av råvannskilde, vannbehandlingsanlegg og
ledningsnett. Vannverkseier må ta utgangspunkt i aktuell råvannskvalitet og behandle vannet slik
at det vannet som sendes ut på ledningsnettet tilfredsstiller drikkevannsforskriftens kvalitetskrav.
Ved endring av råvannskvaliteten, enten som resultat av naturlige forhold, eksempelvis økt farge
på råvannet, eller som konsekvens av forurensende annen aktivitet, som i denne sammenheng et
veianlegg, kan det bli behov for å oppgradere vannbehandlingen ved å installere prosesstrinn som
fjerner aktuelle stoffer i råvannet. Dette for å sikre forsyning av trygt drikkevann.

AB Nord 2

KU Hovedrapport, Tilleggsutredning for drikkevann, viser til at forslag til veialternativ i
områdereguleringen har vesentlig risiko for å påvirke dagenes drikkevannssystem i Mandal
kommune negativt. Det må derfor gjennomføres tiltak som ivaretar drikkevannsforskriftens krav til
helsemessig trygt drikkevann.

For å sikre framtidig drikkevannsforsyning for Mandal kommune foreslås derfor en omlegging av
drikkevannssystemet. Skadebergvann vil fortsatt være hovedkilde. Dagens suppleringskilde
Ommundsvann utgår og erstattes med Møglandsvann. Moslandsvann etableres som reservekilde.

Drikkevannsforskriften setter krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt
drikkevann til enhver tid. Mao. stilles det kvantitative og kvalitative krav til drikkevannet.

For å sikre vannforsyningen under anleggsperioden må omlegging av vannforsynings-systemet i
Mandal kommune være gjennomført før anleggsarbeid kan starte i områder som har
konsekvenser for vannforsyningen.

Kvantitet.

I tilleggsutredning for drikkevann behandles de kapasitetsmessige vurderingene. Her framkommer
at Skadebergvann og Møglandsvann vil kunne levere tilstrekkelig kapasitet i et tidsperspektiv på
100 år.

Denne vurderingen betinger imidlertid at Mandal kommune som vannverkseier har de nødvendige
rettigheter og konsesjoner til å ta ut de vannmengdene fra Møglandvann som beregningene
forutsetter.

Rettigheter for å pumpe vann fra Ommundsvann til Skadebergvann ligger i konsesjonen til
Sjølingstad Uldvarefabrikk, som utnytter vann fra Ommundsvann til kraftproduksjon. Inntaket til
kraftverket er nedenfor Ommundsvann.

Mandal kommune har pr. i dag etter avtale rett til å overføre inntil 2,5 mill m3/år fra
Ommundsvann til Skadebergvann. Det er inngått en avtale i 2001 om hvilke tidsrom kommunen
kan pumpe over vann, dvs. månedene mars, april, mai, september, oktober, november og halve
desember.
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Spørsmålet om rettigheter og konsesjoner for nødvendig vannuttak fra Møglandsvann er ikke
behandlet i tilleggsutredningen. Dette er forhold som må være på plass før foreslåtte endring av
vannforsyningen i Mandal kommune kan vedtas.

Mattilsynet har fått opplyst at det etter dagens reguleringsbestemmelser kan Møglandsvann
tappes ned maks 1,4 m ift. normal vannstand. Slik vi forstår beregningene for uttakskapasitet fra
Møglandsvann tar disse utgangspunkt i fullt vannvolum, dvs. normal vannstand. Vannstanden vil
kunne reduseres som følge av lengre tids tørke eller uttak av vann til eksempelvis kraftproduksjon.
Etter Mattilsynets oppfatning er det derfor ikke nødvendigvis gitt at Møglandsvann kan supplere
den til enhver tid nødvendige vannmengde til vannforsyningen. Eventuelt må
reguleringsbestemmelsene endres. Dette er forhold som må vurderes nærmere før endring av
vannforsyningssystemet kan vedtas.

Potensielt kan Moslandsvann inkluderes som reservevann/suppleringsvann, for å sikre totalt
råvannsbehov. Tapping fra Moslandsvann forutsetter at Mandal kommune innhenter tilsvarende
konsesjon/rettigheter.

Mattilsynets vurdering er derfor at foreslåtte områdereguleringen forutsetter at Mandal
kommune innhenter nødvendige konsesjoner for vannuttak fra de vannkildene som skal inngå i
det framtidige vannforsyningssystemet etter omlegging og at reguleringsbestemmelser sikrer at
kapasitet for uttak av suppleringsvann til enhver tid dekker vannforsyningssystemets behov.

Kvalitet.

Veikorridor AB Nord går utenom nedslagsfeltet for Skadebergvann og legges i tunell gjennom en
mindre del av nedslagsfeltet til Møglandsvann. Foreslått veitrase vil derfor ikke komme i direkte
konflikt med disse nedbørfeltene. Mattilsynet forutsetter at detaljreguleringen ivaretar det
samme hensynet, både for anleggsfase og for driftsfase.

Vedr. Møglandsvann:

I foreslåtte omlegging av drikkevannsforsyningen i Mandal kommune, jf. KU tilleggsutredning
drikkevann, anbefales at suppleringsvann fra Møglandsvann overføres til overflaten av
Skadebergvann, og ikke direkte til vannbehandlingsanlegget. Det er en videreføring av dagens
prinsipp ved overføring av suppleringsvann fra Ommundsvann. Hensikten er å oppnå fortynning og
selvrensing ved tilførsel av vann med dårligere råvannskvalitet. Mattilsynet støtter denne
tilnærmingen.

Vannforsyningssystemet har pr. i dag hygieniske barrierer i bestemmelser for beskyttelse av
råvannskilden Skadebergvann med tilhørende nedbørfelt og ved UV-desinfisering i
vannbehandlingen. Jf. drikkevannsforskriftens definisjon, hygienisk barriere: naturlig eller
konstruert hindring eller tiltak som fjerner eller inaktiverer sykdomsfremkallende virus, bakterier,
parasitter eller andre mikroorganismer, eller som fortynner, fjerner eller omdanner kjemiske stoffer
til et nivå hvor de ikke lenger utgjør en helserisiko.

For i størst mulig grad å sikre seg mot at suppleringsvann av dårligere kvalitet fra Møglandsvann
på sikt påvirker råvannskvaliteten i Skadebergvann i så stor grad at barrieren som ligger til
hovedkilden ikke fungerer tilfredsstillende, må det vurderes å etablere tilsvarende bestemmelser
for Møglandsvann. Alternativt kan om nødvendig en ytterligere barriere inkluderes i
vannbehandlingen.
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Mattilsynet er gjort kjent med forekomst av fiskearten sørv i Møglandsvann.  Tilstedeværelse av
sørv kan i ytterste konsekvens ha indirekte betydning for råvannskvaliteten, bl.a. vil mengde av
planteplankton/alger kunne øke som følge av økt næringstilgang. Enkelte arter av blågrønnalger
produserer toksiner og kan ved store oppblomstringer gjøre råvannet uegnet for produksjon av
drikkevann. Økt tilgang på næringsstoffer vil over lengre tid kunne framskynde eutrofiering av
vannet. Det må derfor foretas ytterligere undersøkelser ift. forekomst av sørv og det må vurderes
om råvannskvaliteten i Møglandsvann og dermed Skadebergvann på sikt vil kunne bli negativt
påvirket.

Vedr. Moslandsvann

Nedslagsfeltet til Moslandsvann vil bli berørt. Moslandsvann er sikret i Mandal kommunes
kommunedelplan som en mulig reservevannkilde. For å kunne ivareta krav om god
leveringssikkerhet er vannforsyningen i Mandal kommune avhengig av at Moslandsvann
inkluderes som reservevannkilde i det totale vannforsyningssystemet. Bl.a. som følge av at
Møglandsvann ligger ved fylkesvei 214 og dermed kan bli utsatt for forurensning som følge av
uhell eller ulykke. I verste fall vil det kunne medføre at vann fra Møglandsvann, for en kortere eller
lengre periode ikke kan brukes i vannforsyningssystemet. Det er derfor avgjørende viktig å sikre at
vannkvaliteten I Moslandsvann ikke påvirkes negativt av ny veitrase.

Veitraseen går gjennom deler av nedslagsfeltet og vil derfor representere en potensiell
forurensingsrisiko for Moslandsvann. Områdereguleringen omtaler denne problemstillingen og
viser til at det må gjennomføres tiltak som hindrer avrenning og spredning av forurensning. Slike
tiltak innebefatter etablering av tette grøfter og sedimenteringsbasseng for oppsamling og kontroll
av overvann som leder vannet ut og vekk fra nedbørfeltet, samt etablering av skjerm/voll o.l. som
hindrer spredning gjennom luft. Strekningen må også sikres mot påvirkning fra akutte ulykker,
tankbilvelt o.l. Nærmere beskrivelse av hvordan dette er tenkt gjennomført er ikke drøftet.

Deler av strekningen er lagt i fjellskjæringer, som vil kunne skjerme Moslandsvann mot direkte
avrennende forurensning. Det betinger at overvann fra veien ledes bort fra nedslagsfeltet. Fra
deler av strekningen vil overvann fra vei kunne drenere direkte inn i nedslagsfeltet og mot
Moslandsvann. Herunder viser videoen som ligger under medvirkningsportalen en veitrase der
veien er lagt på fylling forbi Hagelandstjønna, som igjen drenerer inn i Moslandsvann via en bekk.

Overvann fra vei inneholder en rekke forskjellige forurensninger. De viktigste er partikler
(suspendert stoff), næringssalter, veisalt, tungmetaller, oljerester og organiske
mikroforurensninger (PAH m. fl.) disse vil ved utslipp til vann ha ulike effekter i resipienten.
Suspendert stoff, tungmetaller, organiske miljøgifter og næringssalter vil kunne ha akkumulert
effekt, m.a.o. slik at de negative konsekvensene vil framkomme over år. (Jf. Statens vegvesens
rapporter nr. 295 – Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging.) I tillegg til disse
forurensningselementene har mikroplast fra vei- og dekkslitasje i senere tid blitt identifisert som
en potensiell forurensningskilde fra vei til vannforekomster.

KU hovedrapport viser til at dersom anlegget berører nedbørfelt for drikkevannskilder, vil
avrenning og tilførsler av finpartikler være en problemstilling som må håndteres. Etter
Mattilsynets oppfatning vil tilsvarende gjelde også for andre typer forurensning, som nitrogen fra
sprengstoffrester, avrenning av organisk materiale fra avskoget område og uhells spill av drivstoff
og oljeprodukter fra anleggsmaskiner.

KU tilleggsutredning drikkevann viser til at utredningen er utført på et overordnet plannivå og
besvarer overordnede problemstillinger ved hvert tema. Senere detaljprosjektering kan dermed
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avdekke konsekvenser ved tiltaket som ikke er behandlet på dette plannivået. Det utredede
tiltaket kan også endres i senere planfaser og dermed gi andre konsekvenser av tiltaket.

Mattilsynets vurdering er at områdereguleringen betinger at de tiltak som skal fastsettes i den
videre detaljreguleringen sikrer nødvendig beskyttelse av drikkevannskildene, både i anleggs- og
driftsfase. Det vil si at potensiell forurensning hindres fra å nå vannkildene slik at negative
konsekvenser for vannkvaliteten unngås på kort og lang sikt.

Tekniske løsninger for oppsamling og bortleding av overvann fra vei til vannkildene inngår i
beskyttende tiltak. Generelt vil funksjonen og kapasiteten til slike løsninger kunne avhenge av flere
faktorer. Eksempelvis dersom pumper inngår som del av løsningen vil den være avhengig av
strømforsyning, og ved ekstreme nedbørsmengder, som det forventes mer av i framtiden, vil en
fungerende løsning være helt avhengig av at totalkapasiteten ikke overskrides. Det vil derfor være
klare forutsetninger for at tekniske løsninger skal fungere etter intensjonen til enhver tid og derav
vil de være heftet med en viss usikkerhet.

Hensynet til råvannskvaliteten i Moslandsvann er tungtveiende. Videre detaljplanlegging må sikre
at potensiell forurensning fra veien unngås. Det innebærer at traseen bør legges lengst mulig bort
fra Moslandsvannet og utformes slik at direkte avrenning av overvann ikke kan skje. Alternativt
bør det vurderes en tunnelløsning gjennom de delstrekningene som ikke går i dype nok skjæringer
til å sikre en effektiv håndtering og bortleding av overvann.

For å sikre videreføring av en tilfredsstillende hygienisk barriere i drikkevannssystemets reserve
råvannskilde må det fastsettes beskyttelsesbestemmelser for Moslandsvann, herunder aktiviteter i
nedbørfeltet.

For å etablere et mest mulig robust og leveringssikkert vannforsyningssystem bør vannledningen
fra Moslandsvann legges direkte til vannbehandlingsanlegget.

BC 2

Veikooridor BC 2 går gjennom deler av nedbørfeltet til Tarevann, som er hovedvannkilde for
vannforsyningssystemet i Lindesnes kommune.

KU hovedrapport viser til at ny E39 lokaliseres i områder langt nord for vannet og vil berøre en
begrenset del av nedbørfeltet til Tarevann. Løsninger for behandling av vei vann vil medføre
minimal påvirkning på dette vannet.

Potensielle forurensingselementer fra veien vil være gjenstand for sedimentering, nedbrytning og
fortynning før de evt. når Tarevann. Tarevann har et stort vannvolum og råvannskvaliteten vil
derfor mindre utsatt for påvirkning. Det kan likevel ikke utelukkes at uønsket forurensning kan nå
vannet via sig og sidebekker til vassdrag som drenerer til Tarvannet.

Mattilsynet forutsetter derfor at videre detaljplanlegging ivaretar hensynet til drikkevannskilden
Tarevann og at avbøtende tiltak for å hindre potensiell forurensende avrenning inngår, ved at det
etableres tekniske løsninger for håndtering og rensing av overvann fra veianlegget gjennom
nedbørfeltet.
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CD Sør

KU fagrapport naturressurser viser til at Lyngdal kommune har sitt drikkevann fra
Åveslandsvannet. Denne drikkevannskilden berøres ikke av utredningsområdet.

Mattilsynet kan ikke se at korridor CD Sør har konsekvenser for eksisterende vannforsyning i
Lyngdal kommune.

Generelle forhold knyttet til vannforsyning.

Eksisterende vannforsyningssystem.

I detaljreguleringsarbeidet må det vies spesiell oppmerksomhet mot eksisterende
vannledningsnett. Vannledningene vil kunne være utsatt for skader ved gravearbeid, sprengning,
trykkbelastning under anleggsarbeid og ved utglidning eller ras av jord- og steinmasser.

Mattilsynet forutsetter at eksisterende vannledningsnett blir nøye kartlagt i
detaljreguleringsarbeidet og at relevante avbøtende tiltak blir fastsatt.

Privat vannforsyning.

Basert på opplysninger fra SSB om folketall i kommunene og vannverkenes registrerte tall for
antall abonnenter er det i størrelsesorden 3000 personer i Mandal kommune, 2900 personer i
Lindesnes kommune og 1500 personer i Lyngdal kommune som har privat vannforsyning.

Den private vannforsyningen kan benytte grunnvannsbrønner eller overflatevann som vannkilde.
En eller flere husstander kan være knyttet til disse vannforsyningssystemene.

Det er uklart hvor mange og i hvilken grad disse som blir berørt av veiutbyggingen.

Mattilsynet forutsetter at videre detaljplanlegging kartlegger privat vannforsyning, utreder
konsekvenser av veiutbyggingen og sikrer tiltak som trygger vannforsyning til den del av
befolkningen som ikke er tilknyttet offentlig drikkevannsforsyning.

Grunnvannsreservoar.

KU Fagrapport naturressurser viser til at det innenfor områdereguleringen er identifisert flere
grunnvannsressurser i form av akvifer i løsmasser, som i liten grad blir berørt. Områder med antatt
grunnvannspotensiale knytter seg til områder med elveavsetninger eller breelvavsetninger. Langs
Audna er det ifølge NGUs database antatt betydelig grunnvannspotensial.

Grunnvannskilder inngår ikke i dagens kommunale vannforsyningssystemer i planområdet.
Grunnvannskildene representerer likevel en viktig drikkevannsressurs i et mer langsiktig
framtidsrettet perspektiv. De er derfor av betydning at disse beskyttes mot forurensning i anleggs-
og driftsfase. Særlig gjelder dette de grunnvannskildene som er antatt å ha god vanngiverevne og
god vannkvalitet.

I tilknytning til videre deljreguleringsarbeid må derfor aktuelle grunnvannskilder utredes nærmere
og eventuelle avbøtende beskyttelsestiltak fastsettes.
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Hensyn vedr. plantehelse

Forslag til områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst viser at områder med dyrka mark vil bli
berørt av utbyggingen av ny vei.

Matjord er en ressurs som det er ønskelig å ta vare på, og det vil være aktuelt å flytte jordmasser.

I denne sammenheng er det viktig å forhindre spredning av planteskadegjørere og uønskede arter
som kan ha alvorlige konsekvenser.

Uønsket spredning kan skje både med jordmasser som flyttes og med maskiner med rester av jord,
frø og planter. Faren for spredning er størst fra områder med tidligere eller nåværende dyrka
mark.

Planteskadegjørere og ugras som har vesentlige samfunnsøkonomiske konsekvenser, er regulert i
lov og forskrift. Iht. § 4 i forskrift om plantehelse er det forbudt å spre skadegjørere som er listet i
forskriftens vedlegg 1 og 2.

Alle som er ansvarlig for eller utfører bygge- og anleggsvirksomhet, har ansvar for å hindre at
alvorlige planteskadegjørere og ugras spres fra en eiendom.

Før igangsetting av anleggsarbeid må Mattilsynet kontaktes for å få informasjon om status for
ulike skadegjørere, hvilke vilkår som gjelder og hvilke tiltak som må iverksettes.

Mattilsynet forutsetter derfor at faren for spredning av planteskadegjørere og uønskede arter tas
hensyn til i videre detaljreguleringsarbeid. Berørte områder må utredes og det må eventuelt
fastsettes bestemmelser for reingjøring av maskiner som benyttes i anleggsfasen og for
flytting/deponering av jordmasser som påvises å inneholde planteskadegjørere og/eller uønskede
arter.

Med hilsen

Nina Vehus
Avdelingssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Områderegulering for E39 

Mandal-Lyngdal øst - Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner 

Viser til brev fra kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal 03.05.2019 med offentlig ettersyn av 

forslag til områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst. NVE ga innspill ved planoppstart 

(06.11.2018). Vi vil også vise til fagmøte med Nye veier m.fl. 13.11.2018 hvor vi hadde en 

gjennomgang av nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs myndighetsområder som det 

må tas hensyn til ved planlegging av motorvei. 

Vassdragstiltak og allmenne interesser 

Planforslaget innebærer fastsetting av korridor for E39 på strekningen. Det er i planforslaget angitt krav 

om detaljregulering. Områdereguleringens konsekvensutredningen er generell og ikke tilstrekkelig for å 

vurdere hvorvidt utbygging innenfor korridoren innebærer vassdragstiltak som kan være til nevneverdig 

skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen. Vannressursloven (vrl) § 8 angir 

i utgangspunktet et forbud mot slike vassdragstiltak. I vårt innspill skrev vi at planforslaget ikke kan 

forutsette vassdragstiltak uten at slike virkninger er tilstrekkelig belyst eller vurdert. 

Ved detaljregulering må eventuelle vassdragstiltak som kan medføre skade eller ulempe for allmenne 

interesser i vassdraget eller sjøen, fremgå tydelig. Detaljregulering må inneholde dokumentasjon 

tilsvarende en konsesjonssøknad, jamfør vrl § 23. Dette inkluderer vurdering av alternativer og 

angivelse av avbøtende tiltak. Dersom detaljregulering innebærer vassdragstiltak som ikke ville fått 

konsesjon etter vrl, vil NVE fremme innsigelse til detaljregulering. 

Sikkerhet mot flom- og skredfare 

Bestemmelser knyttet til sikkerhet mot flom- og skredfare varierer noe i de tre planforslagene (for de tre 

kommunene). Ved detaljregulering vil NVE være særlig opptatt av at sikkerhet mot flom-, erosjon og 

skredfare for 3. part er tilstrekkelig belyst og ivaretatt. Det er positivt at bestemmelser for Mandal og 

Lindesnes angir at det skal tas høyde for økt flomfare som følge av klimaendringer. Dette bør også angis 

i bestemmelser for Lyngdal. Jamfør for øvrig Statlig planretningslinje for klimatilpasning. 
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Anlegg for produksjon og overføring av elektrisk kraft 

Det er i planbeskrivelsen angitt behov for omlegging av overføringsanlegg for elektrisk kraft. Det er 

også angitt at det ligger kraftverk og flere vanninntak for kraftverk innenfor planområdet. 

Konsesjonærer må involveres i det videre planarbeidet. Ved behov for endring av konsesjon, må NVE 

involveres. 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Lars Ove Gidske 

seniorrådgiver 
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Områderegulering for E39 Mandal - Lyngdal øst 

 

Viser til oversendelse 3.5.19 av forslag til områdeplan med konsekvensutredning for ny E39 

mellom Mandal og Lyngdal øst. Oversendelsen inkluderer fagrapporter og en rapport som 

sammenligner gjeldene kommunedelplan for strekningen med nytt forslag til vegkorridor. 

 

Innsigelser: 
Som statlig fagetat viser vi til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og 

transportplanlegging, og reiser innsigelse til planforslaget på følgende to punkter: 

 

 Rekkefølgekrav 

Planforslaget innebærer at ny E39 blir liggende langt fra eksisterende vegnett. Ny E39 

må ha tilknytning til resten av vegnettet og det vises gjennom korridorer for 

tilførselsveger. Det må være rekkefølgekrav om utbygging av tilknytnings- og 

sekundærvegnettet samtidig med ny E39 slik at planen sikrer et funksjonelt vegnett. 

Det fremmes derfor innsigelse til manglende rekkefølgekrav om tilknytnings- og 

sekundærvegnettet om samtidig utbygging.  

 

 Byggegrense 

Plankartet og bestemmelsene sier ikke noe om byggegrenser. I planbeskrivelsen står      

det at veglovens regler for byggegrenser skal gjelde, og at det ikke ligger inne 

byggegrenser i planforslaget. Dermed vet man ikke hvor byggegrensen går. Statens 

vegvesen har ansvaret for å ivareta arealforvaltningen langs vegnettet og skal blant 

annet uttale seg til dispensasjonssaker og eventuelt påklage dispensasjonssaker. 

Planområdet omfatter en vegkorridor på 300 – 500 meter. For å kunne ta stilling til 

om tiltak er forenlig med arealbruken etter områdereguleringen, må det være avklart 

hvor byggegrensen etter vegloven er. Det er uklart hvordan veglovens § 29 skal 
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tolkes i forhold til en vegkorridor på 300 – 500 meter.  Statens vegvesen fremmer 

innsigelse til planforslaget fordi det ikke er avklart hvilken byggegrense som gjelder. 

Byggegrensen måles fra senterlinje vei. 

 

 

Vi har i tillegg disse anmerkningene til planforslaget: 

 

Kombinert formål 

I planforslaget er det regulert en korridor på 300 – 500 meter til kombinert formål 

samferdsel og landbruk. I KMD sin veileder om reguleringsplaner, står det i kapittel 4: 

«underformål og hovedformål kan kombineres så sant det ikke er motstrid mellom 

formålene når arealbruken finner sted». Samferdsel og landbruk vil være i strid med 

hverandre. 

Etter dialog med Nye veier AS oppfatter vi at intensjonen med planforslaget er at det først 

skal utarbeides detaljregulering for ny E39 før det er anledning til å fremme detaljregulering 

for andre formål i planområdet. Planen fungerer dermed som et bygge- og deleforbud inntil 

detaljregulering for ny E39 er på plass. Dette framgår ikke av bestemmelsene til 

planforslaget. Vi stiller også spørsmål med om det er anledning til å ha bestemmelser som 

regulerer rekkefølgen for detaljregulering.  

 

Bygge- og anleggsområde  

I planforslaget er bygge- og anleggsområdet vist utenfor plangrensen. Det er krav om 

arealformål under bygge- og anleggsområdet, og det skal kunne gjennomføres erverv av 

rettigheter for gjennomføring av planen. Regionvegkontoret skal fatte vedtak om eventuell 

ekspropriasjon også for Nye veier AS. Valgt planutforming gir etter vår vurdering ikke 

hjemmel for erverv av rettigheter for bygge- og anleggsområdene som ligger utenfor 

plangrensen.  

 

Valg av ny korridor for E39 mellom Mandal og Lyngdal øst 

Sammenligningsrapporten er grundig og viser at gjeldene kommunedelplan kommer best ut 

på ikke prissatte konsekvenser, mens forslag til ny korridor kommer best ut på prissatte 

konsekvenser. Forskjellen skyldes i hovedsak kortere strekning og færre konstruksjoner. 

Med ny korridor vil det være en ulempe at all trafikk, inkludert tungtrafikk, til og fra 

Lindesnes/Spangereid fremdeles vil måtte gå gjennom Vigeland sentrum. 

 

Kryss, tilførselsveier og lokalvegnett 

Det er beskrevet at det skal anlegges kryss på Blørstad med tilførselsvei ned til Tredal i 

Lindesnes kommune og Herdalen i Lyngdal kommune. 

 

Forslaget til områdeplanen viser også mulig kryss med tilførselsvei ned til Udland. Om dette 

krysset med tilførselsvei ikke etableres vil trafikk vestover, etter vår vurdering fremdeles 

bruke dagens E39 fra Vigeland og frem til Herdalen, fremfor å kjøre tilbake mot Tredal. Det 

betyr at vi  vil ha en del trafikk på dagens E39 mellom Vigeland og Herdalen, hvor det til 

tider er store problemer i forhold til vinterdrift. 

 



  

 

 

3 

Anleggsfasen ved store vegprosjekt kan være utfordrende. Foreslått vegkorridor berører i 

liten grad dagens E39, men behov for anleggsveger med avkjøring fra riks- eller 

fylkesvegnettet må vurderes i forbindelse med detaljreguleringsplanen. 

 

Samfunnssikkerhet, beredskap og omkjøringsveger 

Vi antar dagens E39 skal fungere som omkjøringsveg når den nye vegen er ferdig. Dette er 

ikke beskrevet i ROS-analysen og må beskrives i forbindelse med detaljreguleringen, både 

for anleggsfasen og for ferdig veg. Det må også beskrives hvordan modulvogntog skal 

ivaretas. 

 

 

 

 

Vegavdeling Agder 

Med hilsen 

 

 

Dagfinn Fløystad 

Avdelingsdirektør Egeland Inger 

 Saksbehandler 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Møteprotokoll 

Fylkesutvalget 

 
Dato: 04.06.2019 kl. 09:30 – 16:10 
Sted: Fylkeshuset, møterom fylkesutvalgssalen  
Arkivsak: 19/00003 
Møteleder: Fungerende fylkesordfører Tore Askildsen 
  
Møtende 
medlemmer:  

Tore Askildsen (KrF), Randi Øverland (Ap), Nils Harald 
Rennestraum (Ap), Anne Bystadhagen (Ap), Sally Vennesland 
(Høyre), Janne Nystøl (KrF), Anju Choudhary Manneråk (FrP), 
Gunvor Birkeland (Sp), Stein Inge Dahn (V), Morten Ekeland 
(SV) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Mathias Bernander (H) for Terje Damman (uavhengig) 

  
Forfall:  Terje Damman (uavhengig) 
  
Andre: Kristin Tofte Andresen, Lise Solgaard, Arly Hauge, Kenneth 

Andresen, Jan Torkelsen, Anne Tone Hageland, Jan Henrik 
Danielsen, Rune Holbek 

  
Protokollfører:   Steinar Knutsen 
  
Det var ingen merknader til innkallingen. Møteleder foreslo følgende endring av 
rekkefølgen på sakslisten: Sak 48/19 behandles før 47/18.  
 
I starten av møtet ble det holdt følgende orienteringer: 

 Rådgiver Jan Henrik Danielsen: Mulighetsstudie knyttet til KKG/Gimlehallen 

 Atle Tjelflaat, daglig leder v/EVA senteret: Orientering om EVA senteret 

 Rådgiver Børje M Michaelsen: Ungdata undersøkelsen Ung i Agder 

SAKSLISTE  Side 

Godkjenning av protokoll 

Behandling av utvalgssak 

46/19  Økonomisk rapport per 1. tertial 2019 3 



  side 2 av 28 

47/19  Regionens årlige driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo 
fra 2020 

5 

48/19  Regionplan Agder 2030 - endelig behandling 6 

49/19  Godkjenning av fylkeskommunal garanti - E18/E39 Vige - Lyngdal 
vest 

8 

50/19  DELFINANSIERING MED BOMPENGER PÅ VEGSTREKNINGEN 
E39 LYNGDAL – ÅLGÅRD 

9 
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52/19  Årsrapport 2018 - Agder kollektivtrafikk AS 16 

53/19  Innspill fra Vest-Agder fylkeskommune til Jernbanedirektoratet om 
endringer i togtilbud som oppfølging av årlig dialogmøte 

17 

54/19  Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder videreføring 
av kommuneinndeling fram til ny ordning for Agder 

19 
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20 
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Godkjenning av protokoll 

Møteprotokoll fra møtet 7. mai ble enstemmig godkjent. 
 

Behandling av utvalgssak 

46/19 Økonomisk rapport per 1. tertial 2019 
 
 

Arkivsak-dok. 19/05239-29 
Saksbehandler Inge Hurv 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 04.06.2019 46/19 
2 Fylkesutvalg som administrasjonsutvalg 04.06.2019 3/19 
3 Fylkestinget 18.06.2019 25/19 

  
 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
  

1. Fylkestinget tar økonomisk rapport per 1. tertial 2019 med tilhørende anslag 
på årsprognoser ved årsslutt til orientering.  
 

2. Fylkestinget godkjenner følgende budsjettregulering: 
 

2.1 Investering: 
 

a) Avsetning til Byremo videregående skole – Anleggsteknikk i 2020 (ref. FT-
vedtak 60/18) (prosjekt 364502P1903) på 3 mill. kr, overføres til 2019 for å 
sikre at nødvendig undervisningsutstyr til det nye tilbudet er på plass til 
skolestart i august 2019. Samlet avsetning utgjør dermed 7 mill. kr. 

 
b) Avsetning til Søgne videregående skole – Tangvall (prosjekt 

364502P1510) reduseres med 10 mill. kr iht. prosjektets justerte 
fremdriftsplan. Justeringen gir ingen konsekvenser for planlagt 
ferdigstillelse.  
 

c) Handlingsprogram fylkesvei 2019: Det overføres 2,4 mill. kr fra Fv 460 
Rødberg – Snik (tiltak nr. 18 – prosjekt 3420P207096) til Fv 303 Nodeland-
Ryen (tiltak nr. 17 - prosjekt 3420P206616).  
 

d) Handlingsprogram fylkesvei 2019 – Tiltak nr. 31: Det avsettes 7 mill. kr iht. 
stipulert fremdriftsplan for etablering av ny adkomstvei fra ny E39 til 
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Mjåvann industriområde (jf. FU-sak 125/18). Hovedforfall for tiltaket er 
fortsatt oktober 2022.  
 

e) Lånerammen for 2019 reduseres med 7 mill. kr som følge av pkt. a) og b) 
ovenfor.  

 

 
Møtebehandling i Fylkesutvalget 04.06.2019: 
 
Møtebehandling 
Representanten Bernander (H) fremmet følgende endringsforslag til punkt e: 
Som følge av innsparinger i henhold til pkt a og b økes rammen for drift og 
vedlikehold Fylkesvei med 7 millioner NOK. Inndekning skjer ved redusert 
fondsavsetning  
 
Votering 
Fylkesrådmannens innstilling pkt 1 og 2 a - d ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt e og Bernanders forslag ble 
Bernanders forslag vedtatt med 10 mot 1 (V) stemme. 
 
Fylkesutvalgets innstilling  

1. Fylkestinget tar økonomisk rapport per 1. tertial 2019 med tilhørende anslag 
på årsprognoser ved årsslutt til orientering.  
 

2. Fylkestinget godkjenner følgende budsjettregulering: 
 

2.1 Investering: 
 

a) Avsetning til Byremo videregående skole – Anleggsteknikk i 2020 (ref. FT-
vedtak 60/18) (prosjekt 364502P1903) på 3 mill. kr, overføres til 2019 for å 
sikre at nødvendig undervisningsutstyr til det nye tilbudet er på plass til 
skolestart i august 2019. Samlet avsetning utgjør dermed 7 mill. kr. 

 
b) Avsetning til Søgne videregående skole – Tangvall (prosjekt 

364502P1510) reduseres med 10 mill. kr iht. prosjektets justerte 
fremdriftsplan. Justeringen gir ingen konsekvenser for planlagt 
ferdigstillelse.  
 

c) Handlingsprogram fylkesvei 2019: Det overføres 2,4 mill. kr fra Fv 460 
Rødberg – Snik (tiltak nr. 18 – prosjekt 3420P207096) til Fv 303 Nodeland-
Ryen (tiltak nr. 17 - prosjekt 3420P206616).  
 

d) Handlingsprogram fylkesvei 2019 – Tiltak nr. 31: Det avsettes 7 mill. kr iht. 
stipulert fremdriftsplan for etablering av ny adkomstvei fra ny E39 til 
Mjåvann industriområde (jf. FU-sak 125/18). Hovedforfall for tiltaket er 
fortsatt oktober 2022.  
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e) Som følge av innsparinger i henhold til pkt a og b økes rammen for drift og 
vedlikehold Fylkesvei med 7 millioner NOK. Inndekning skjer ved redusert 
fondsavsetning  

 
Saksordfører: Randi Øverland 
 
 

47/19 Regionens årlige driftstilskudd til Sørlandets 
Kunstmuseum/Kunstsilo fra 2020 
 
 

Arkivsak-dok. 17/05875-24 
Saksbehandler Anne Tone Hageland 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 21.05.2019 21/19 
2 Fylkesutvalget 04.06.2019 47/19 
3 Fylkestinget 18.06.2019 26/19 

 
 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
1. Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune vil ta et felles ansvar for 

nødvendig regionalt driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo. 

 
2. Fylkestinget legger til grunn at Agder fylkeskommune i 2022 skal gi et årlig 

driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo på 7,4 mill. kr (2022-

kroner).  

Tilskuddet skal indeksreguleres årlig i samsvar med statsbudsjettets deflator 
for kommunesektoren. 

 

3. Det forutsettes at Kristiansand kommune yter sin andel av det regionale 

driftstilskuddet i samsvar med saksutredningen. 
 

4. Fylkestinget godkjenner vedlagte utkast til avtale med Kristiansand kommune 

om regional finansiering av Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo fra og med 

2020. 

 

 
Møtebehandling i Fylkesutvalget 04.06.2019: 
 
Møtebehandling 
Representanten Nystøl (KrF) fremmet utsettelsesforslag. 
Utsettelsesforslaget fikk 2 stemmer (Nystøl Krf, FrP) og falt. 
 
Representanten Ekeland (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
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5: SKMU står selv ansvarlig for å håndtere eventuelle, fremtidige underskudd. 
Fylkeskommunen vil ikke bidra økonomisk utover ordinær driftsstøtte som grunnlag 
for vedtak.  
 
6: Når Kulturdepartementet har lagt frem ny modell for offentlig støtte til 
kulturinstitusjoner, skal driftsavtalen behandles på ny. 
 
7: Det forventes at staten følger opp med varig finansiering av de kulturoppgaver og 
kulturinstitusjoner som overføres til regionene. 
 
Votering 
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 5(Nystøl Krf, Ap, Frp) stemmer. 
Tilleggsforslagene fra SV fikk 1 stemme (SV) og falt. 
 
Fylkesutvalgets innstilling  

1. Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune vil ta et felles ansvar for 

nødvendig regionalt driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo. 

 
2. Fylkestinget legger til grunn at Agder fylkeskommune i 2022 skal gi et årlig 

driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo på 7,4 mill. kr (2022-

kroner).  

Tilskuddet skal indeksreguleres årlig i samsvar med statsbudsjettets deflator 
for kommunesektoren. 

 

3. Det forutsettes at Kristiansand kommune yter sin andel av det regionale 

driftstilskuddet i samsvar med saksutredningen. 
 

4. Fylkestinget godkjenner vedlagte utkast til avtale med Kristiansand kommune 

om regional finansiering av Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo fra og med 

2020. 

 
Saksordfører: Sally Vennesland 
 
 
 

48/19 Regionplan Agder 2030 - endelig behandling 
 
 

Arkivsak-dok. 17/07234-178 
Saksbehandler Manuel Birnbrich 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 21.05.2019 23/19 
2 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.05.2019 33/19 
3 Fylkesutvalget 04.06.2019 48/19 
4 Ungdommens fylkesutvalg 11.06.2019  
5 Fylkestinget 18.06.2019 31/19 
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak 

1. Fylkestinget vedtar Regionplan Agder 2030 i henhold til plan- og 
bygningslovens § 8-4. 

2. Arbeidet med første handlingsprogram til Regionplan Agder 2030 
settes i gang i andre halvår 2019. Handlingsprogrammet legges frem 
for behandling i det nye fylkestinget våren 2020. 

 

 
Møtebehandling i Fylkesutvalget 04.06.2019: 
 
Møtebehandling 
Representanten Sally Vennesland (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Punktet i planen som omtaler realisering av Sørvestbanen strykes. Nytt punkt: 
Arbeide aktivt for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 
 
Tore Askildsen refererte innspillene som ble fremmet i fellesnemnda og som vil 
bli bearbeidet av fylkesordførerne før behandlingen i fylkestinget: 

 Tillegg av mål til utdanningskapitlet: Agder har en sterk internasjonal 
orientering i undervisningen på alle nivå. Elever, studenter og lærere får tilbud 
om deltakelse i internasjonale utvekslingsordninger  
 

 Videreføre satsingen på distriktene i Agder ved bruk av konsesjonskraftmidler. 
 

 Mål mot 2030:  
Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter. 
 

 Nytt punkt. Veien til målet:  
Bruke fylkeskommunens innkjøpsmakt i forhold til seriøsitetsbestemmelser til 
å sikre et anstendig arbeidsliv og motvirke sosial dumping. 
 

 Mål mot 2030:  
Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og 
naturressurser 
 

 Nytt punkt: Veien til målet:  
Midler fra fylkeskommunens konsesjonskraftfond skal prioriteres til etablering 
av arbeidsplasser i distriktene. 
 

 Utdanning og kompetanse  

Mål mot 2030: En høyere andel elever og studenter gjennomfører 

videregående opplæring, fagskole og høyere utdanning: 

Tillegg: Veien til målet: «Prioritere arbeidet med å styrke leseengasjementet 

hos barn og stimulere til mer høytlesning. 

 Viser til høringsuttalelsen fra distriktskommunene angående spredt 
boligbygging og frykt for sentralisering. For å oppnå målsetningen med å ta 
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hele Agder i bruk bør Regionplan Agder 2030 se spesielt på arealplanlegging i 
distrikter der infrastruktur og kollektivtrafikk ikke er dimensjonert som i byer. 
 

 Skolehelsetjeneste må vises i regionplanen. 

 

 Sikre nasjonale og internasjonale transportforbindelser med god tilkobling til 

EUs hovedtransportnettverk gjennom Jyllandskorridoren 

 
Votering 
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Venneslands forslag fikk 2 stemmer (Vennesland H og Frp) og falt. 
 
Fylkesutvalgets innstilling  

1. Fylkestinget vedtar Regionplan Agder 2030 i henhold til plan- og 
bygningslovens § 8-4. 

2. Arbeidet med første handlingsprogram til Regionplan Agder 2030 
settes i gang i andre halvår 2019. Handlingsprogrammet legges frem 
for behandling i det nye fylkestinget våren 2020. 

 
Saksordfører: Janne Nystøl (KrF) 
 
 

49/19 Godkjenning av fylkeskommunal garanti - E18/E39 Vige - 
Lyngdal vest 
 
 

Arkivsak-dok. 16/09091-46 
Saksbehandler Steinar Sørheim 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.05.2019 35/19 
2 Fylkesutvalget 04.06.2019 49/19 
3 Fylkestinget 18.06.2019 33/19 

 
 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
Vest-Agder fylkeskommune vedtar at garantien som er stilt i sak 3/17 gis til 
bompengeselskapet Ferde AS.  
 

 
Møtebehandling i Fylkesutvalget 04.06.2019: 
 
Votering 
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
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Fylkesutvalgets innstilling  
Vest-Agder fylkeskommune vedtar at garantien som er stilt i sak 3/17 gis til 
bompengeselskapet Ferde AS.  
 
 
 

50/19 DELFINANSIERING MED BOMPENGER PÅ 
VEGSTREKNINGEN E39 LYNGDAL – ÅLGÅRD 
 
 

Arkivsak-dok. 19/04556-6 
Saksbehandler Steinar Sørheim 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.05.2019 36/19 
2 Fylkesutvalget 04.06.2019 50/19 
3 Fylkestinget 18.06.2019 34/19 

 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
 

1. Utbyggingen av E39 på strekningen Lyngdal vest til Ålgård delfinansieres med 
bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i bomstasjoner som 
plasseres mellom hvert kryss. Det legges til grunn 15 års etterskuddsvis 
innkreving i hver bom. 
 

2. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at ordinære 
kjøretøy i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig 
abonnement får 20 prosent rabatt. Ordinære kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen 
brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale får 
50 prosent rabatt av takstgruppe 1 etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i 
takstgruppe 2 med brikke og avtale får 100 prosent rabatt på ordinær takst. 

 
3. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene (2019-kr) ikke 

overskrider følgende nivå i de ulike bommene: 
 

Bom 
Gjennomsnitts-
takst 

Grunntakst 
takstgruppe 1 

Grunntakst 
takstgruppe 2 

A - Søyland 49 40 120 

B - Storrsheia 32 28 84 

C - Ørsdalsvatnet 44 37 111 

D - Ualand 64 54 162 

E - Sira 58 48 144 

F - Dunsæd 46 37 111 

G - Feda 43 32 96 

Totalt  276 828 
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Bompengetakstene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før 
innkreving og med KPI etter åpning. 

 
4. Nye Veier gis mulighet i det videre arbeidet inn mot en stortingsproposisjon til 

å vurdere en lavere takst per km i bommen mellom Ålgård og Bue for å 
redusere trafikkavvisningen.  
 

5. Dersom trafikken på sideveier langs strekningen viser seg å bli for stor, skal 
det vurderes trafikkregulerende tiltak på disse veiene. 
 

6. Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig bedre enn det som 
er lagt til grunn i finansieringsanalysen, forutsettes det at takstene ved 
oppstart av innkrevingen for E39 Lyngdal vest til Ålgård kan settes lavere enn 
de som er beregnet i finansieringsanalysen. Endelig takst- og rabattsystem 
skal legges frem for fylkeskommunal behandling i god tid før innkrevingen tar 
til. 
 

7. Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

godkjenning, garanterer Rogaland fylkeskommune og Vest-Agder 

fylkeskommune ved selvskyldnerkausjoner for et maksimalt låneopptak, som 

Ferde AS tar opp til delfinansiering av strekningen E39 Lyngdal vest til Ålgård, 

begrenset oppad til samlet 14 980 mill. kr, med tillegg av ti prosent av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig  

16 479 mill. kr.  
 
Garantiansvaret fordeles med 65 prosent på Rogaland fylkeskommune, og 35 
prosent på Vest-Agder fylkeskommune. Andelene er basert på lengden av ny 
E39 som ligger i de respektive fylkene. 
 
Det samlede garantibeløpet blir følgelig 10 747 mill. kr for Rogaland 
fylkeskommune og 5 732 mill. kr for Vest-Agder fylkeskommune. Til grunn for 
garantivedtakene legges en beregningsteknisk lånerente på 6,5 prosent. 
 
Garantistene har rett til å sikre garantiene med første prioritets pant i 
prosjektets innkrevingsrett. 
 

8. Garantiene gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med 
rekvisisjoner i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år. 
Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfeller forlenges med inntil fem år. I tillegg 
skal garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid 
blir, inkludert byggeperioden, på inntil 33 år fra første opptrekk på 
finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner. 
 
Garantiene gjelder inntil bompengeselskapets gjeld er nedbetalt og reduseres 
i takt med nedbetalingen av gjelden.  
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9. Garantien gis under forutsetning av at dersom økonomien i prosjektet blir 

svakere enn forventet, kan bompengeselskapet etter avtale med 
Vegdirektoratet øke gjennomsnittstakstene med inntil 20 prosent ut over 
prisstigningen, og en forlengelse av bompengeperioden med inntil fem år.  
 

10. Med ny garantiforpliktelse på E39 Lyngdal vest til Ålgård vil garanti- og 
låneforpliktelser i Vest-Agder fylkeskommune utgjøre 20 458 mill. kr. Det er på 
grensen av hvor mye garantier som kan tåles. Regjeringen anmodes derfor 
om å vedta ny politikk i samsvar med Granavolden-plattformen om delt 
garantiansvar.   
 
Dersom det senere vedtas en ny statlig politikk om delt garantiansvar 
forutsetter Vest-Agder fylkeskommune at dette også blir gjort gjeldende for 
E39 Lyngdal vest - Ålgård. Det legges da til grunn at fylkeskommunal garanti 
reduseres tilsvarende statens ansvar.  

 

 
Møtebehandling i Fylkesutvalget 04.06.2019: 
 
Møtebehandling 
Representanten Nils Harald Rennestraum (Ap) fremmet følgende alternative 
forslag til fylkesrådmannens innstilling: 

1. Utbyggingen av E39 på strekningen Lyngdal vest til Ålgård delfinansieres med 
brukerbetaling. Det innføres et system med vegprising. 

 
2. Veiprisingsordningen baseres på et system som tar hensyn til faktorer som 

kjørelengde, utslipp fra kjøretøy, type kjøretøy, hvilke veier du kjører på, når 
du kjører og hvor du kjører. Vest-Agder Fylkeskommune ber Nye Veier straks 
ta kontakt med staten med tanke på utredning og innføring av et 
veiprisingsystem.  

 
3. Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig bedre enn det som 

er lagt til grunn i finansieringsanalysen, forutsettes det at brukerbetalingen ved 
oppstart av innkrevingen for E39 Lyngdal vest til Ålgård kan settes lavere enn 
de som er beregnet i finansieringsanalysen. Endelig takstsystem basert på 
veiprising skal legges frem for fylkeskommunal behandling i god tid før 
innkrevingen tar til. 

 
4. Under forutsetning av Kommunal-og moderniseringsdepartementets 

godkjenning, garanterer Rogaland fylkeskommune og Vest-Agder 
fylkeskommune ved selvskyldnerkausjoner for et maksimalt låneopptak, som 
Ferde AS tar opp til delfinansiering av strekningen E39 Lyngdal vest til Ålgård, 
begrenset oppad til samlet 14 980 mill. kr, med tillegg av ti prosent av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig 16 479 mill. kr. 
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Garantiansvaret fordeles med 65 prosent på Rogaland fylkeskommune, og 35 
prosent på Vest-Agder fylkeskommune. Andelene er basert på lengden av ny 
E39 som ligger i de respektive fylkene. 
Det samlede garantibeløpet blir følgelig 10 747 mill. kr for Rogaland 
fylkeskommune og 5 732 mill. kr for Vest-Agder fylkeskommune. Til grunn for 
garantivedtakene legges en beregningsteknisk lånerente på 6,5 prosent. 
Garantistene har rett til å sikre garantiene med første prioritets pant i 
prosjektets innkrevingsrett. 
 

5. Garantiene gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med 
rekvisisjoner i byggeperioden, og gjennom innkrevings perioden. I tillegg skal 
garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid blir, 
inkludert byggeperioden, på inntil 33 år fra første opptrekk på finansieringen i 
forbindelse med rekvisisjoner. 
Garantiene gjelder inntil veiprisingselskapets gjeld er nedbetalt og reduseres i 
takt med nedbetalingen av gjelden. Vest-Agder fylkeskommune ber Nye Veier 
straks ta kontakt med staten med tanke på utredning av garantisystemet i 
forbindelse med innføring av veiprising.  
 

6. Med ny garantiforpliktelse på E39 Lyngdal vest til Ålgård vil garanti- og 
låneforpliktelser i Vest-Agder fylkeskommune utgjøre 20 458 mill. kr. Det er på 
grensen av hvor mye garantier som kan tåles. Regjeringen anmodes derfor 
om å vedta ny politikk i samsvar med Granavolden-plattformen om delt 
garantiansvar. 
Dersom det senere vedtas en ny statlig politikk om delt garantiansvar 
forutsetter Vest-Agder fylkeskommune at dette også blir gjort gjeldende for 
E39 Lyngdal vest - Ålgård. Det legges da til grunn at fylkeskommunal garanti 
reduseres tilsvarende statens ansvar. 

 
Representanten Mathias Bernander (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Tillegg til punkt 1: Fylkeskommunen ber Nye Veier ta kontakt med staten med tanke 
på utredning av et veiprisingssystem. 
 
Representanten Stein Inge Dahn (V) fremmet følgende alternativ til punkt 2 
siste setning: 
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 og 2 med brikke og avtale får 100 prosent rabatt 
på ordinær takst. 
 
Votering 
Rennestraums forslag fikk 4 stemmer (Ap, Sp) og falt. 
Bernanders forslag ble vedtatt med 9 mot 2 (Frp og SV) stemmer. 
Dahns forslag fikk 3 stemmer (KrF, V) og falt. 
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 9 mot 2 (Sv og Frp) stemmer. 
 
Fylkesutvalgets vedtak/innstilling  

1. Utbyggingen av E39 på strekningen Lyngdal vest til Ålgård delfinansieres med 
bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i bomstasjoner som 
plasseres mellom hvert kryss. Det legges til grunn 15 års etterskuddsvis 
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innkreving i hver bom. Fylkeskommunen ber Nye Veier ta kontakt med staten 
med tanke på utredning av et veiprisingssystem. 
 

2. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at ordinære 
kjøretøy i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig 
abonnement får 20 prosent rabatt. Ordinære kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen 
brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale får 
50 prosent rabatt av takstgruppe 1 etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i 
takstgruppe 2 med brikke og avtale får 100 prosent rabatt på ordinær takst. 

 
3. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene (2019-kr) ikke 

overskrider følgende nivå i de ulike bommene: 
 

Bom 
Gjennomsnitts-
takst 

Grunntakst 
takstgruppe 1 

Grunntakst 
takstgruppe 2 

A - Søyland 49 40 120 

B - Storrsheia 32 28 84 

C - Ørsdalsvatnet 44 37 111 

D - Ualand 64 54 162 

E - Sira 58 48 144 

F - Dunsæd 46 37 111 

G - Feda 43 32 96 

Totalt  276 828 
 

Bompengetakstene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før 
innkreving og med KPI etter åpning. 

 
4. Nye Veier gis mulighet i det videre arbeidet inn mot en stortingsproposisjon til 

å vurdere en lavere takst per km i bommen mellom Ålgård og Bue for å 
redusere trafikkavvisningen.  
 

5. Dersom trafikken på sideveier langs strekningen viser seg å bli for stor, skal 
det vurderes trafikkregulerende tiltak på disse veiene. 
 

6. Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig bedre enn det som 
er lagt til grunn i finansieringsanalysen, forutsettes det at takstene ved 
oppstart av innkrevingen for E39 Lyngdal vest til Ålgård kan settes lavere enn 
de som er beregnet i finansieringsanalysen. Endelig takst- og rabattsystem 
skal legges frem for fylkeskommunal behandling i god tid før innkrevingen tar 
til. 
 

7. Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

godkjenning, garanterer Rogaland fylkeskommune og Vest-Agder 

fylkeskommune ved selvskyldnerkausjoner for et maksimalt låneopptak, som 

Ferde AS tar opp til delfinansiering av strekningen E39 Lyngdal vest til Ålgård, 

begrenset oppad til samlet 14 980 mill. kr, med tillegg av ti prosent av til 
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enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig  

16 479 mill. kr.  
 
Garantiansvaret fordeles med 65 prosent på Rogaland fylkeskommune, og 35 
prosent på Vest-Agder fylkeskommune. Andelene er basert på lengden av ny 
E39 som ligger i de respektive fylkene. 
 
Det samlede garantibeløpet blir følgelig 10 747 mill. kr for Rogaland 
fylkeskommune og 5 732 mill. kr for Vest-Agder fylkeskommune. Til grunn for 
garantivedtakene legges en beregningsteknisk lånerente på 6,5 prosent. 
 
Garantistene har rett til å sikre garantiene med første prioritets pant i 
prosjektets innkrevingsrett. 
 

8. Garantiene gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med 
rekvisisjoner i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år. 
Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfeller forlenges med inntil fem år. I tillegg 
skal garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid 
blir, inkludert byggeperioden, på inntil 33 år fra første opptrekk på 
finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner. 
 
Garantiene gjelder inntil bompengeselskapets gjeld er nedbetalt og reduseres 
i takt med nedbetalingen av gjelden.  
 

9. Garantien gis under forutsetning av at dersom økonomien i prosjektet blir 
svakere enn forventet, kan bompengeselskapet etter avtale med 
Vegdirektoratet øke gjennomsnittstakstene med inntil 20 prosent ut over 
prisstigningen, og en forlengelse av bompengeperioden med inntil fem år.  
 

10. Med ny garantiforpliktelse på E39 Lyngdal vest til Ålgård vil garanti- og 
låneforpliktelser i Vest-Agder fylkeskommune utgjøre 20 458 mill. kr. Det er på 
grensen av hvor mye garantier som kan tåles. Regjeringen anmodes derfor 
om å vedta ny politikk i samsvar med Granavolden-plattformen om delt 
garantiansvar.   
 
Dersom det senere vedtas en ny statlig politikk om delt garantiansvar 
forutsetter Vest-Agder fylkeskommune at dette også blir gjort gjeldende for 
E39 Lyngdal vest - Ålgård. Det legges da til grunn at fylkeskommunal garanti 
reduseres tilsvarende statens ansvar.  

 
 
 
 
 
 
 



  side 15 av 28 

51/19 Høring - regional plan for Kristiansandsregionen (ATP planen) 
 
 

Arkivsak-dok. 19/05127-1 
Saksbehandler Jo Viljam Drivdal 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.05.2019 39/19 
2 Fylkesutvalget 04.06.2019 51/19 

 
 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
Planutkastet for regional plan for Kristiansandsregionen (ATP planen) legges ut på 
høring, med høringsfrist 15. september 2019.   
 

 
 
Møtebehandling i Fylkesutvalget 04.06.2019: 
 
Møtebehandling 
Representanten Bernander (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
1. Vest-Agder fylkeskommune ber om at arbeidet med å elektrifisere 
transportsektoren på Agder omtales og styrkes i den endelige planen.  
 
2.Vest-Agder fylkeskommune ber om at parkeringsnormen for kommunene på Agder 
inkluderer en minimumsandel for ladestasjoner for både bil- og sykkelparkering. 
 
Votering 
Bernaders tilleggsforslag ble vedtatt med 11 mot 1 (FrP) stemme. 
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Fylkesutvalgets vedtak 
Planutkastet for regional plan for Kristiansandsregionen (ATP planen) legges ut på 
høring, med høringsfrist 15. september 2019. 
 
Vest-Agder fylkeskommune ber om at arbeidet med å elektrifisere transportsektoren 
på Agder omtales og styrkes i den endelige planen.  
 
Vest-Agder fylkeskommune ber om at parkeringsnormen for kommunene på Agder 
inkluderer en minimumsandel for ladestasjoner for både bil- og sykkelparkering. 
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52/19 Årsrapport 2018 - Agder kollektivtrafikk AS 
 
 

Arkivsak-dok. 19/05233-1 
Saksbehandler Vidar Ose 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.05.2019 34/19 
2 Fylkesutvalget 04.06.2019 52/19 
3 Fylkestinget 18.06.2019 36/19 

 
 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
Årsrapporten til Agder kollektivtrafikk AS for 2018 tas til orientering. 
 

 
Møtebehandling i Fylkesutvalget 04.06.2019: 
 
Møtebehandling 
Randi Øverland og Mathias Bernander ble vurdert som inhabile i behandlingen av 
saken på bakgrunn av sine styreverv i AKT. 
Stein Inge Dahn ble vurdert til å være habil til å behandle saken. Dahn fratrådte i 
habilitetsvurderingen. 
Med bakgrunn i diskusjonen kom følgende spørsmål/kommentar som ønskes 
kommentert i fylkestinget: 
 
Fra representanten Bystadhagen (Ap): 
AKT må ta inn over seg at skoleskyss har en kostnad. Dette bør ikke påvirke 
kommunenes valg av skolestruktur slik at elevene får uforholdsmessig lange dager. 
 
Fra representanten Dahn (V): 
Det er flott at det skjer en styrking av busstilbud, også utenom Kristiansand. Men 
antall reisende går ned utenom Kristiansand. Hva skyldes det? Hvor skjer det? 
(Klarer ikke å lese det av rapporten).  
Når det gjelder skyss for skolebarn med trafikkfarlig vei. Beate Johnsen fremmet i fjor 
forslag om at dette skulle ses på. Vi har forstått tidligere på leder av SAM, at dette 
var under arbeid. Er saken ferdig behandlet? Det er ikke bra for folkehelsen at 
elevene ikke får den fysiske aktiviteten de kunne fått med å transportere seg selv til 
skolen. Eks i Farsund 18% av skolebarna får skyss grunnet farlig skolevei, Lillesand 
21%. 
 
Votering 
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Spørsmål besvares i fylkestinget. 
 
Fylkesutvalgets innstilling  
Årsrapporten til Agder kollektivtrafikk AS for 2018 tas til orientering. 
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53/19 Innspill fra Vest-Agder fylkeskommune til 
Jernbanedirektoratet om endringer i togtilbud som oppfølging av 
årlig dialogmøte 
 
 

Arkivsak-dok. 19/05238-3 
Saksbehandler Elisabeth Hording Mathisen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.05.2019 40/19 
2 Fylkesutvalget 04.06.2019 53/19 

 
 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
1. Vest-Agder fylkeskommune er positive til at Jernbanedirektoratet 

gjennomfører årlige dialogmøter og gir fylkeskommunene muligheter til å 
komme med innspill til nye ruter. 

 
2. Vest-Agder fylkeskommunen mener at arbeidet med å tilrettelegge for totimers 

frekvens mellom Stavanger–Kristiansand–Oslo prioriteres og at pendlernes 
særlige behov ivaretas. 
 

3. I tillegg vil Vest-Agder fylkeskommune presisere at; 
 

a. Jernbanedirektoratet formaliserer samarbeidet mellom partene i en 
formell samarbeidsavtale. 
 

b. det samarbeides om et felles takst- og billettsystem for buss og den 
øvrige kollektivtransporten. 
 

c. det er viktig å fortsette arbeidet med universell utforming av 
plattformene for å få alle reisende om bord i togene. 
 

d. Jernbanedirektoratet må jobbe med utbedring av krysningsspor for å 
bedre kvaliteten og regulariteten, spesielt for stasjonene Snartemo, 
Audnedal og Gyland. 
 

4. Vest–Agder fylkeskommune er enige med Aust–Agder fylkeskommune om å 
anmode Jernbanedirektoratet om å gjøre en vurdering av om et eventuelt 
stopp på Hynnekleiv stasjon (Froland, Aust-Agder) vil ha konsekvenser for en 
totimers frekvens til/fra Oslo og Stavanger. 
 

5. Vest–Agder fylkeskommune vil også i denne saken presisere hvor viktig det er 
å få sammenkoblet Vestfold- og Sørlandsbanen. 
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Møtebehandling i Fylkesutvalget 04.06.2019: 
 
Møtebehandling 
Representanten Sally Vennesland (H) fremmet følgende forslag: 
Nytt punkt: Vest-Agder Fylkeskommune ber Jernbanedirektoratet vurdere muligheten 
for å gjenåpne tilbud om ventende sovevogn på strekningen Kristiansand – Oslo. 
Ved vurdering må det legges vekt på det potensielle kundegrunnlaget ved et bedre 
togtilbud.  
 
Representanten Ekeland (SV) fremmet følgende forslag: 
Forslag til endring av punkt 3 d:  
Jernbanedirektoratet må jobbe for utbedring av og etablering av flere krysningsspor 
på Sørlandsbanen for å bedre framkommeligheten for godstransport og ha mulighet 
til lokaltogløsning lenger vestover. 
 
Nytt punkt: 
Vest-Agder Fylkeskommune ber Jernbanedirektoratet vurdere muligheten for å 
etablere et lokaltogtilbud mellom Kristiansand-Nodeland-Marnardal og Kristiansand-
Vennesla 
 
Representanten Gunvor Birkeland (Sp) fremmet følgende forslag: 
Nytt punkt 3.e: Vurdere om det kan etableres et regionalt tog fra Kristiansand og 
vestover med avgang mellom 2200 – 2300. 
 
Votering 
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra Vennesland (H) ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra Ekeland (SV) ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra Birkeland (Sp) ble enstemmig vedtatt. 
 
Fylkesutvalgets vedtak 

1. Vest-Agder fylkeskommune er positive til at Jernbanedirektoratet 
gjennomfører årlige dialogmøter og gir fylkeskommunene muligheter til å 
komme med innspill til nye ruter. 

 
2. Vest-Agder fylkeskommunen mener at arbeidet med å tilrettelegge for totimers 

frekvens mellom Stavanger–Kristiansand–Oslo prioriteres og at pendlernes 
særlige behov ivaretas. 
 

3. I tillegg vil Vest-Agder fylkeskommune presisere at; 
 

a. Jernbanedirektoratet formaliserer samarbeidet mellom partene i en 
formell samarbeidsavtale. 
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b. det samarbeides om et felles takst- og billettsystem for buss og den 
øvrige kollektivtransporten 
 

c. det er viktig å fortsette arbeidet med universell utforming av 
plattformene for å få alle reisende om bord i togene. 
 

d. Jernbanedirektoratet må jobbe for utbedring av og etablering av flere 
krysningsspor på Sørlandsbanen for å bedre framkommeligheten for 
godstransport og ha mulighet til lokaltogløsning lenger vestover. 
 

e. Vurdere om det kan etableres et regionalt tog fra Kristiansand og 
vestover med avgang mellom 2200 – 2300. 
 

4. Vest–Agder fylkeskommune er enige med Aust–Agder fylkeskommune om å 
anmode Jernbanedirektoratet om å gjøre en vurdering av om et eventuelt 
stopp på Hynnekleiv stasjon (Froland, Aust-Agder) vil ha konsekvenser for en 
totimers frekvens til/fra Oslo og Stavanger. 
 

5. Vest–Agder fylkeskommune vil også i denne saken presisere hvor viktig det er 
å få sammenkoblet Vestfold- og Sørlandsbanen. 
 
 

6. Vest-Agder Fylkeskommune ber Jernbanedirektoratet vurdere muligheten for 
å gjenåpne tilbud om ventende sovevogn på strekningen Kristiansand – Oslo. 
Ved vurdering må det legges vekt på det potensielle kundegrunnlaget ved et 
bedre togtilbud.  
 

7. Vest-Agder Fylkeskommune ber Jernbanedirektoratet vurdere muligheten for 
å etablere et lokaltogtilbud mellom Kristiansand-Nodeland-Marnardal og 
Kristiansand-Vennesla 

 
 

54/19 Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder 
videreføring av kommuneinndeling fram til ny ordning for Agder 
 
 

Arkivsak-dok. 11/00967-100 
Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 09.05.2019 5/19 
2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 
Vest-Agder 

15.05.2019 4/19 

3 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.05.2019 42/19 
4 Fylkesutvalget 04.06.2019 54/19 
5 Fylkestinget 18.06.2019 35/19 

 



  side 20 av 28 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
Kommuneinndelingen i TT-tjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder videreføres 
uendret fram til ny TT-ordning for Agder er vedtatt.  
 

 
 
Møtebehandling i Fylkesutvalget 04.06.2019: 
 
 
Votering 
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Fylkesutvalgets innstilling  
Kommuneinndelingen i TT-tjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder videreføres 
uendret fram til ny TT-ordning for Agder er vedtatt.  
 
 

55/19 Offentlig ettersyn av planprogram for Kristiansand 2030 - 
kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi 
 
 

Arkivsak-dok. 16/08557-29 
Saksbehandler Kåre Kristiansen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 21.05.2019 25/19 
2 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.05.2019 51/19 
3 Fylkesutvalget 04.06.2019 55/19 
4 Fylkestinget 18.06.2019 28/19 

 
 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
Pkt. 1. Vest-Agder fylkeskommune mener at hovedretningen i planprogrammet er i 
tråd med regionale og nasjonale føringer. og fylkeskommunen er derfor positiv til at 
fellesnemnda for nye Kristiansand kommune har varslet oppstart av 
kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi. 
 
Pkt. 2. Kommunens bes om å nyttiggjøre seg de øvrige innspill og merknader som 
fremkommer i saksutredningen.  
 

 
Møtebehandling i Fylkesutvalget 04.06.2019: 
 
Votering 
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Fylkesutvalgets innstilling  
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Pkt. 1. Vest-Agder fylkeskommune mener at hovedretningen i planprogrammet er i 
tråd med regionale og nasjonale føringer. og fylkeskommunen er derfor positiv til at 
fellesnemnda for nye Kristiansand kommune har varslet oppstart av 
kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi. 
 
Pkt. 2. Kommunens bes om å nyttiggjøre seg de øvrige innspill og merknader som 
fremkommer i saksutredningen.  
 
 

56/19 Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommune - Områderegulering 
ny E39 Mandal - Lyngdal øst - Offentlig ettersyn 
 
 

Arkivsak-dok. 17/09038-128 
Saksbehandler Diderik Cappelen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.05.2019 45/19 
2 Fylkesutvalget 04.06.2019 56/19 

 
 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
 
Pkt. 1 
Vest-Agder fylkeskommune ser det som positivt at Nye Veier A/S i betydelig grad har 
lykkes med å optimalisere kost-/nyttefaktoren for den aktuelle strekningen.  
 
Pkt. 2 
Vest-Agder fylkeskommune mener at den foreslåtte områdereguleringen samlet sett 
vil være å foretrekke fremfor gjeldende kommunedelplan. Det legges her avgjørende 
vekt på at områdereguleringen kommer vesentlig bedre ut i forhold til prissatte 
konsekvenser enn gjeldende kommunedelplan. 
 
Pkt. 3 
Vest-Agder fylkeskommune forutsetter at kryss Blørstad med tilførselsvei til Tredal 
samt kryss Herdal, bygges ut og bekostes av Nye Veier A/S.  
 
Pkt. 4 
Av hensyn til regional utvikling og kollektivtrafikk er det ønskelig at også kryss 
Heddan med tilførselsvei til Udland etableres og bekostes som del av 
utbyggingsprosjektet. Vest-Agder fylkeskommune ønsker en nærmere dialog med 
Nye Veier A/S og Lindesnes kommune om dette.  
 
Pkt. 5 
Vest-Agder fylkeskommune ser det som beklagelig at målsetningen om reduksjon av 
CO2-utslipp i anleggs- og driftsfasen langt fra er oppnådd. Det er viktig at dette 
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følges opp i detaljplanfasen. I dette ligger også at nedbygging av myr så langt mulig 
bør unngås.  
 
Pkt. 6 
Det gjøres oppmerksom på at planen ikke kan endelig vedtas før forholdet til 
kulturminneloven er avklart.  
 
Pkt. 7 
Vest-Agder fylkeskommune mener at hensynet til vilt ikke er tilstrekkelig ivaretatt i 
planforslaget. Plankart og bestemmelser bør i større grad legge føringer som sikrer at 
gode trekkmuligheter for vilt sikres i detaljreguleringen.  
 
Pkt. 8 
Vest-Agder fylkeskommune har ut over dette følgende innspill og merknader til det 
fremlagte planforslaget: 
 

 Bestemmelsene bør tydeliggjøres når det gjelder reetablering av 
jordbruksareal som går tapt. 

 Vest-Agder fylkeskommune vil allerede nå spille inn at det må legges ned 
trekkrør for digital infrastruktur langs hele ny E39 samt tilførselsveier.  

 Utfylling ved Lenefjorden bør begrenses. 
 Det må inntas i bestemmelsene at det skal iverksettes tiltak for å hindre 

spredning av fiskeslaget sørv mellom Møglandsvatnet og Skadbergvatnet. 
 
Vest-Agder fylkeskommune forutsetter at det i neste planfase vil bli lagt stor vekt på å 
komme frem til gode avbøtende tiltak i forhold til kulturmiljø, natur og miljø.  
 
Kommunene og tiltakshaver bes ut over dette om å nyttiggjøre seg de øvrige 
merknadene som fremkommer i saksutredningen.  
 

 
Møtebehandling i Fylkesutvalget 04.06.2019: 
 
Møtebehandling 
Representanten Gunvor Birkeland (Sp) fremmet følgende alternative forslag til 
punkt 3 og 4: 
Endring punkt 3: Vest-Agder fylkeskommune forutsetter at kryss Blørstad med 
tilførselsvei til Tredal, kryss Heddan – Udland, samt kryss Herdal, bygges ut og 
bekostes av Nye Veier A/S.  
 
Representanten Ekeland (SV) fremmet følgende forslag: 
Erstatt punkt 1 og 2 med  
Alternativt pkt 1 
Vest-Agder fylkeskommune mener at den foreslåtte områdereguleringen samlet sett 
ikke tar godt nok hensyn til natur og miljø. Nye Veier bes utrede alternativ trasé som 
ivaretar hensynet til natur og miljø og sikrer befolkningens drikkevannsressurser.   
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Endring i pkt 8 
Endre i første kulepunkt: "jordbruksareal" til "jordbruksressurs".  
 
Nytt punkt 9: Det må inntas i bestemmelsene at det skal iverksettes tiltak for å hindre 
forurensing av drikkevannskildene til Mandal kommune, i tråd med den nye 
vannforskriften. 
 
Votering 
Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt 1 og 2 og Ekelands punkt 1 ble 
innstillingen vedtatt med 10 mot 1 (SV) stemme. 
 
Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt 3 og 4 og Birkelands forslag ble 
innstillingen vedtatt med 6 mot 5 (Frp Ap Sp) stemmer. 
 
Fylkesrådmannens innstilling punkt 4,5,6 og 7 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ekelands endringsforslag til punkt 8 ble vedtatt med 6 mot 5(Frp, H og Krf) stemmer. 
 
Ekelands forslag til nytt punkt 9 ble vedtatt med 9 mot 2 (H og Frp) stemmer. 
 
Fylkesutvalgets vedtak  
Pkt. 1 
Vest-Agder fylkeskommune ser det som positivt at Nye Veier A/S i betydelig grad har 
lykkes med å optimalisere kost-/nyttefaktoren for den aktuelle strekningen.  
 
Pkt. 2 
Vest-Agder fylkeskommune mener at den foreslåtte områdereguleringen samlet sett 
vil være å foretrekke fremfor gjeldende kommunedelplan. Det legges her avgjørende 
vekt på at områdereguleringen kommer vesentlig bedre ut i forhold til prissatte 
konsekvenser enn gjeldende kommunedelplan. 
 
Pkt. 3 
Vest-Agder fylkeskommune forutsetter at kryss Blørstad med tilførselsvei til Tredal 
samt kryss Herdal, bygges ut og bekostes av Nye Veier A/S.  
 
Pkt. 4 
Av hensyn til regional utvikling og kollektivtrafikk er det ønskelig at også kryss 
Heddan med tilførselsvei til Udland etableres og bekostes som del av 
utbyggingsprosjektet. Vest-Agder fylkeskommune ønsker en nærmere dialog med 
Nye Veier A/S og Lindesnes kommune om dette.  
 
Pkt. 5 
Vest-Agder fylkeskommune ser det som beklagelig at målsetningen om reduksjon av 
CO2-utslipp i anleggs- og driftsfasen langt fra er oppnådd. Det er viktig at dette 
følges opp i detaljplanfasen. I dette ligger også at nedbygging av myr så langt mulig 
bør unngås.  
 
Pkt. 6 
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Det gjøres oppmerksom på at planen ikke kan endelig vedtas før forholdet til 
kulturminneloven er avklart.  
 
Pkt. 7 
Vest-Agder fylkeskommune mener at hensynet til vilt ikke er tilstrekkelig ivaretatt i 
planforslaget. Plankart og bestemmelser bør i større grad legge føringer som sikrer at 
gode trekkmuligheter for vilt sikres i detaljreguleringen.  
 
Pkt. 8 
Vest-Agder fylkeskommune har ut over dette følgende innspill og merknader til det 
fremlagte planforslaget: 
 

 Bestemmelsene bør tydeliggjøres når det gjelder reetablering av 
jordbruksressurs som går tapt. 

 Vest-Agder fylkeskommune vil allerede nå spille inn at det må legges ned 
trekkrør for digital infrastruktur langs hele ny E39 samt tilførselsveier.  

 Utfylling ved Lenefjorden bør begrenses. 
 Det må inntas i bestemmelsene at det skal iverksettes tiltak for å hindre 

spredning av fiskeslaget sørv mellom Møglandsvatnet og Skadbergvatnet. 
 
Vest-Agder fylkeskommune forutsetter at det i neste planfase vil bli lagt stor vekt på å 
komme frem til gode avbøtende tiltak i forhold til kulturmiljø, natur og miljø.  
 
Kommunene og tiltakshaver bes ut over dette om å nyttiggjøre seg de øvrige 
merknadene som fremkommer i saksutredningen.  
 
Pkt 9 
Det må inntas i bestemmelsene at det skal iverksettes tiltak for å hindre forurensing 
av drikkevannskildene til Mandal kommune, i tråd med den nye vannforskriften. 
 
 
 

57/19 Søknad om tilskudd til etablering av kulturell møteplass - 
Songdalen kommune 
 
 

Arkivsak-dok. 18/08239-7 
Saksbehandler Rune Holbek 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 04.06.2019 57/19 
2 Fylkestinget 18.06.2019 29/19 

 
 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
1. Vest-Agder fylkeskommune er positiv til etablering av en kulturell møteplass i 

Songdalen kommune og bevilger totalt kr 13 575 000 til prosjektet. 
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2. Vest-Agder fylkeskommune bevilger 3 mill. kr til prosjektet i 2019. Øvrig 
bevilgning på kr 10 575 000 legges inn i økonomiplanen fra 2020 og fordeles 
med kr 5 575 000 i 2020 og kr 5 000 000 i 2021. 

3. Bevilgningen belastes utviklingsavtaler med kommunene – ansvar 3410A74 
 

 
Møtebehandling i Fylkesutvalget 04.06.2019: 
 
Møtebehandling 
Representanten Rennestraum (Ap) fremmet forslag: 
Bevilget beløp endres til 15 000 000 kroner 
Beløp i økonomiplan for 2020 endres til kr 6 000 000 og for 2021 til kr 6 000 000. 
 
Votering 
Det ble votert alternativt mellom fylkesrådmannens innstilling og Rennestraums 
forslag der Rennestraums forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Saksordfører Nils Harald Rennestraum 
 
Fylkesutvalgets innstilling  

1. Vest-Agder fylkeskommune er positiv til etablering av en kulturell møteplass i 
Songdalen kommune og bevilger totalt kr 15 000 000 til prosjektet. 

2. Vest-Agder fylkeskommune bevilger 3 mill. kr til prosjektet i 2019. Øvrig 
bevilgning på kr 12 000 000 legges inn i økonomiplanen fra 2020 og fordeles 
med kr 6 000 000 i 2020 og kr 6 000 000 i 2021. 

3. Bevilgningen belastes utviklingsavtaler med kommunene – ansvar 3410A74 
 
Saksordfører: Nils Harald Rennestraum (Ap) 
 
 
 

58/19 Prioritering av avsatte midler til levekårssatsingen i 2019 
 
 

Arkivsak-dok. 19/05289-1 
Saksbehandler Helle Ingeborg Mellingen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 04.06.2019 58/19 

 
 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
1) Vest-Agder Fylkeskommune bevilger fem millioner kroner til gjennomføring av 

tiltakene i Veikart for bedre levekår i 2019. Bevilgningen belastes ansvar 
3410A73. Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune bevilger tre millioner 
kroner til satsingen. 
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2) Midlene fra Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune 
disponeres på følgende måte: 

 

a) Kroner 4 000 000 lyses ut som tilskuddsmidler for kommuner som iverksetter 
tiltak som bidrar til å bedre levekårene. 

b) Kroner 1 000 000 lyses ut som tilskuddsmidler til kommuner på Agder som 
ønsker å ta i bruk Agderlos. 

c) Kroner 1 000 000 lyses ut som tilskuddsmidler til kommuner på Agder som 
ønsker å ta i bruk skoler som nærmiljøsenter. 

d) Kroner 500 000 lyses ut til videregående skoler som iverksetter "Åpen skole" 
etter skoletid. 

e) Kroner 1 500 000 avsettes til ulike utredninger og pilotprosjekter. 
 

Tiltak som involverer flere kommuner og samarbeid prioriteres ved tildeling av tilskudd. 

 
3) Fylkesrådmannen får fullmakt til å behandle søknadene administrativt. 

Fylkestingene orienteres om bevilgningene som er gjort. 
 
 

 
Møtebehandling i Fylkesutvalget 04.06.2019: 
 
Møtebehandling 
Representanten Øverland (Ap) fremmet følgende alternative forslag: 
I punkt 1 endres summene til henholdsvis 10 millioner kroner fra Vest-Agder 
fylkeskommune og 6 millioner kroner fra Aust-Agder fylkeskommune. Økningen på kr 
5 millioner tas av disposisjonsfondet. 
 
Alternativt forslag til punkt 2: 
Midlenene disponeres til tiltak som bidrar 

- til bedrer levekår 
- til opprettelse av Agderlos 
- til skoler som brukes som nærmiljøskoler og "åpen skole" 
- og til ulike utredninger og pilotprosjekter 

 
Votering 
Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt 1 og Øverlands forslag ble 
innstillingen vedtatt med 7 mot 4 (Ap, SV) stemmer. 
Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt 2 og Øverlands forslag ble 
Øverlands forslag vedtatt enstemmig. 
Punkt 3 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Fylkesutvalgets vedtak 
1) Vest-Agder Fylkeskommune bevilger fem millioner kroner til gjennomføring av 

tiltakene i Veikart for bedre levekår i 2019. Bevilgningen belastes ansvar 
3410A73. Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune bevilger tre millioner 
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kroner til satsingen. 
 

2) Midlenene disponeres til tiltak som bidrar 
- til bedrer levekår 
- til opprettelse av Agderlos 
- til skoler som brukes som nærmiljøskoler og "åpen skole" 
- og til ulike utredninger og pilotprosjekter 
 

3) Fylkesrådmannen får fullmakt til å behandle søknadene administrativt. 
Fylkestingene orienteres om bevilgningene som er gjort. 

 
 

59/19 Brukerpanel for Agders årsmelding for 2018 
 
 

Arkivsak-dok. 19/05465-1 
Saksbehandler Helle Ingeborg Mellingen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 04.06.2019 59/19 
2 Fylkestinget 18.06.2019 32/19 

 
 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
Fylkestinget tar Brukerpanel for Agders årsmelding for 2018 til orientering 
 

 
 
Møtebehandling i Fylkesutvalget 04.06.2019: 
 
Møtebehandling 
Sally Vennesland ble erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. 
 
Representanten Øverland fremmet følgende forslag: 
Brukerpanel i Agder avvikles. Budsjettet overføres fylkesutvalget som har ansvar for 
å gjennomføre tiltakene i LIM-planen. 
 
Votering 
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Øverlands forslag falt med 3 stemmer (Ap). 
 
Fylkesutvalgets innstilling  
Fylkestinget tar Brukerpanel for Agders årsmelding for 2018 til orientering 
 
Saksordfører: Anju Choudhary Manneråk 
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Referatsaker 

Saknr Arkivsak Tittel 

15/19 13/03410-18 Innspill til høring av detaljplan for landskap og miljø 
- Rafoss kraftverk 

16/19 18/02423-16 Referat - Brukerpanel for Agder 10.5.2019 

17/19 19/05187-1 Søknad om støtte til frivillig miljøarbeid for barn og 
unge på Sørlandet 

18/19 19/05187-2 Svar på søknad om støtte til frivillig miljøarbeid for 
barn og unge på Sørlandet 

Det var ingen merknader til referatsakene. 
 
Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: Sayej, Ghattas <Ghattas.Sayej@vaf.no>
Sendt: fredag 14. juni 2019 14:44
Til: Mandal kommune; Lindesnes kommune; Lyngdal kommune
Kopi: Hollingsholm, Karl Arne; Håkon Lohne; Cappelen, Diderik;

E39ML@sweco.no; 'Riksantikvaren'; Kulturhistorisk museum
(postmottak@khm.uio.no); Magnus Thomassen; 'ivar.aarrestad@ra.no';
Per Åke Persson; Axel Johan Mjærum

Emne: Påberopelse å utvide frister etter § 9 i kulturminneloven  -
Områderegulering for E39 Mandal - Lyngdal øst (saknr 17/09038)

Vedlegg: 17_09038-149 Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommune -
Områderegulering ny E39 Mandal - Lyngdal - 1777185_1_1.pdf

Vi viser til ovennevnte sak og til høringsfrist som er sett til 14. juni 2019. Vi viser også til vedtaket
av fylkesutvalget i møte 4. juni 2019, punkt 6, hvor det står:

"Det gjøres oppmerksom på at planen ikke kan endelig vedtas før forhold til kulturminneloven er
avklart".

Samt i saksutredningen side 13, hvor det står:

… "Fylkeskonservatoren må uansett påberope seg utvidet høringsfrist, jf. kulturminneloven § 9. I
første omgang påberopes tre (3) måneder, men det signaliseres allerede nå at en vil kreve
ytterligere en (1) måned i tillegg. Ut over dette må det påregnes at Fylkeskonservatoren om
nødvendig vil be Riksantikvaren forlenge fristen ytterligere, jf. kulturminneloven § 9".

Fylkeskonservatoren er ferdig med feltarbeid i forbindelse med arkeologisk registreringen og
holder på å skrive rapporten. Det ble gjort funn av ti-tall automatisk fredet kulturminner, og da er
planen i konflikt med kulturminneloven.

Forventet saksfremgang:

1) Når rapporten er ferdig skrevet, sender vi saken videre til Riksantikvaren som
dispensasjonssøknad. Det er forventet å sende søknaden i midten av juli.

2) Kulturhistorisk museum og Riksantikvaren behandler saken og sender egne uttalelse i
midten/slutten av september.

3) Fylkeskonservatoren sender endelig uttalelse til kommunene med bestemmelsene fra
Riksantikvaren i slutten av september eller i begynnelsen av oktober.

4) Kommunene syr sammen bestemmelsene fra Riksantikvaren og da kan planen vedtas -
som planlagt - i slutten av oktober 2019.

Dersom mer opplysning er ønsket, ta kontakt med undertegnende.

Med vennlig hilsen,
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Dr. Ghattas Jeries Sayej
Arkeolog/konservator
Fylkeskonservatoren i Vest-Agder
Postboks 517, Lundsiden

St. Hansgate 1, 4606 Kristiansand

Tlf.: 47055907  |  E-post: gjs@vaf.no

https://vaf.academia.edu/GhattasJeriesSayej

All kommunikasjon med oss kan bli arkivert.

For mer info: www.vaf.no | www.facebook.com/vaf.no |  @VestAgderfylke



Til Sweco AS                                                                                     Mandal 14. juni 2019

Høringsinnspill til forslag til områderegulering av E39 Mandal-Lyngdal øst

Fra drikkevannsaksjonen i Mandal

«NEI TIL VEI OVER MANDALS DRIKKEVANN»

Aksjonsgruppa overleverer med dette resultatet av underskriftkampanjen «Nei til vei over
Mandals drikkevann» som et høringsinnspill til forslaget til områderegulering av E39 Mandal
- Lyngdal øst.

1079 personer har i perioden 5.-14.juni 2019 underskrevet oppropet «Nei til vei over
Mandals drikkevann» (vedlegges). 528 underskrifter er gitt på nett. 551 er gitt på gata eller
ved dør til døraksjon i Mandal.

Aksjonsgruppa oppfatter at dette er et tydelig signal fra en stor gruppe av Mandal og
omegns befolkning, om at vi ønsker å bevare drikkevannskildene våre. De støtter ikke
Sweco/Nye Veiers forslag til trasevalg AB Nord 2. Ny vei må planlegges utenfor
drikkevannsområdet, og den gode drikkevannsløsningen, som vi har i dag, må bestå!

Underskriftslister er levert til ordfører i Mandal og kopier kan sendes i post til Nye
veier/Sweco, hvis det er ønskelig. Kontaktperson er Eva Hinlo telf. 96041330/epost:
evahinlo@online.no.

Men hilsen

Michelle Bølskog, Natur og Ungdom

Rådmund Steinsvåg, Naturvernforbundet

Therese Klev, Rødt Lindesnes

Elisabeth Lindland, Mdg Lindesnes

Rune Engeset, Lindesnes SV



NEI TIL VEI OVER DRIKKEVANNET VÅRT!

Nye Veier foreslår at ny E39 skal bygges over kommunens drikkevannskilder. Mandal har et
av landets beste drikkevann – takket være framsynte politikere og dyktige fagfolk som har
sikret oss god og tilstrekkelig vannforsyning i uoverskuelig framtid. Vannet vårt står nå på
spill!

Forslaget til ny motorvei gjennom drikkevannsområdet vårt krever omfattende og
kostnadskrevende omlegging av hele drikkevannssystemet. Vann må hentes fra andre kilder
som vi ikke har rettigheter til, og som er usikre både mht. kvalitet og kvantitet.
Forurensningsfaren i anleggsperioden og i driftsfasen av veien er stor. Ulykker på motorvei
nær drikkevann er et alvorlig risikomoment.

Nye Veier sier at drikkevannsutfordringene kan løses. Vi kjenner i dag ingen sikker løsning på
forurensning fra vei gjennom luft og vann. Vi krever at Nye Veier utreder et nytt traseforslag
som går utenom drikkevannskildene våre og som tar hensyn til folk og natur!

Gi dagens politikere klar beskjed – si NEI ved å signere oppropet vårt!

Michelle Bølskog, Natur og Ungdom Mandal

Rådmund Steinsvåg, Naturvernforbundet Mandal

Therese Klev, Rødt Lindesnes

Elisabeth Lindland, Miljøpartiet De Grønne Lindesnes

Rune Engeset, Lindesnes Sosialistisk Venstreparti



 

 

                      Forum for natur og friluftsliv Agder  Telefon: 91816471 
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Sweco Norge AS 

Postboks 80 Skøyen  

0212 Oslo          Dato: 14.06.2019 

 

 

 

Dette brevet sendes på vegne av: DNT Sør, Naturvernforbundet i Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, 

og Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Innspill til forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst 
 

Viser til brev mottatt per e-post 3. mai 2019 om områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst som sendes ut på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vi takker for muligheten for å komme med innspill. Basert på resultatet fra 

konsekvensutredningen anbefaler Nye Veier at kombinasjonen av veikorridorene AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør vedtas 

og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst. I tillegg anbefales det å vedta et 

kryss ved Blørstad med tilførselsvei ned til Tredal. Forum for natur og friluftsliv Agder har følgende innspill; 

 

Generelt  
Det er foreslått at ny vei skal komme i et nytt område i forhold til dagens E39, derfor vil utbyggingen føre til store 

inngrep og negative konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv i planområdet. Ved en så stor utbygging blir den 

samlede belastningen på naturmangfold og friluftsliv stor. Nye E39 skal i tillegg ha en vegstandard som fører til 

barriereeffekt og fragmentering. Derfor ber vi om at det legges stor vekt på ikke-prissatte konsekvenser som 

naturmangfold og friluftsliv ved valg av veikorridor, og at man strekker seg langt i å tilpasse seg terreng og legge til 

rette løsninger som kan virke avbøtende på konsekvensene for naturmangfold og friluftsliv. Veikorridoren vil komme 

i konflikt med både natur- og friluftsinteresser, og vi ber om en grundig utredelse og mulighet for medvirkning fra 

frivillige interesseorganisasjoner i det videre arbeidet. 

 

Innspill til planområdet foreslått av Nye Veier 
Forslag til planområde berører flere vannforekomster som vil bli påvirket både gjennom de fysiske inngrepene ved 

veiutbygging, men også gjennom at den kjemiske vannkvaliteten og dermed også miljøtilstanden forringes. De fleste 

vannforekomstene i planområdet har i dag kun en moderat miljøtilstand, og denne veiutbyggingen vil kunne 

redusere miljøtilstanden ytterligere, og gjøre det enda vanskeligere å nå vannforvaltningsmålet om god miljøtilstand 

i vannforekomstene. Planlagt vei krysser blant annet Audna og Mandalselva. Mandalselva har en viktig nasjonal 

laksebestand. Kryssingen av vassdrag bør bli gjort slik at det blir minst mulig naturinngrep og at elvene ikke blir tilført 

forurensning fra vegen. 

 

I planbeskrivelsen står det at detaljavklaringer rundt faunapassasjer tas i detaljreguleringsfasen. FNF Agder ber om at 

Nye Veier legger til rette for viltoverganger der hjortevilt har sine naturlige trekkorridorer i dag for å redusere 

barriereeffekten av veien, og for å forhindre fragmentering av leveområdene. Det finnes flere viktige trekkområder 
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langs veitraséen, blant annet ved Hogsdalen vest for Audnedalen og Skoftedalen øst for Audnedalen. Vi oppfordrer 

Nye Veier til å legge opp til aktiv medvirkning fra lokale interesseorganisasjoner underveis i planprosessen, spesielt i 

forhold til alternativer til veikorridorer. 

 

I vårt tidligere innspill datert 5. november 2018 ba vi om at det gjøres nye kartlegginger og grundige 

feltundersøkelser for å sikre at man oppfyller naturmangfoldlovens §§ 8 og 9. I planbeskrivelsen vises det til at det er 

behov for kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold i neste planfase. Videre i planbeskrivelsen står det at 

området mellom Livold og Lyngdal er godt befart, mens øvrige deler av plan- og influensområdet for fagtema 

naturmangfold vurderes som middels godt kartlagt i forhold til kunnskapsgrunnlaget. Vi stiller oss positive til at det 

vil bli gjort nye kartlegginger av området. Ved Audnedalen, Lene og Herdal vil veiutbyggingen berøre viktige 

naturtyper som rik edelløvskog og gammel fattig edelløvskog. I Audnedalen er dette større områder, og derfor ekstra 

viktig å ta vare på da det ofte er små arealer igjen av slike naturtyper igjen på Agder. Arealendringer den største 

trusselen mot det biologiske mangfoldet, og dermed også den viktigste årsaken til at arter kommer på Norsk rødliste 

for arter. 90 % av de truede artene antas å være negativt påvirket av arealendringer, og disse må tas hensyn til.  

 

Under Vråheia tilrettelegger områdereguleringen for en tunnel, slik at planlagt vei ikke berører nedbørsfeltet til 

Møglandsvannet, og viktige passasjer for friluftsliv og faunapassasjer opprettholdes. I planarbeidet er det også sett 

på tunnel fra Haugdal til Grummedal. Dette vil sparer et større, viktig viltområde og en trekkorridor. En tunnel her vil 

også opprettholde friluftsområder og landskapsbildet i det hovedsakelig uberørte landskapsrommet som dannes av 

heiene rundt Storevatnet og Haugdalsvatnet. FNF Agder stiller seg positive til at deler av veien legges i tunnel da vei i 

tunell gir færre ikke prissatte konsekvenser. Vi ber om at det vurderes om ytterligere av vegstrekningen kan legges i 

tunell, samt om hastigheten langs vegen kan reduseres slik at man kan tilpasse seg terreng og redusere 

klimagassutslipp, samt legge til rette løsninger som kan virke avbøtende på konsekvensene for naturmangfold og 

friluftsliv.    

 

I planbeskrivelsen står det at tverrforbindelser som veier, stier og løypenett skal kartlegges i detaljreguleringen. Det 

er viktig at den nye E39 bygges med passeringspunkter der turløyper og veier som er viktige for lokalsamfunnet 

krysser ny vei. 

 

 

For Forum for natur og friluftsliv Agder 

Jorunn Haugen, koordinator 

 

Kopi: 

Mandal kommune 

Lindesnes kommune 

Lyngdal kommune 

Vest-Agder fylkeskommune 

Fylkesmannen i Agder 
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: Tryland, Oystein (GE Healthcare) <Oystein.Tryland@ge.com>
Sendt: tirsdag 11. juni 2019 13:24
Til: E39ML@sweco.no
Kopi: Noddeland, Jon Gabriel (GE Healthcare)
Emne: Innspill til områderegulering for E-39 Mandal-Lyngdal Øst

Hei!

På vegne av GE Healthcare Lindesnes Fabrikker vil jeg som bedriftens talsperson ang veispørsmål presisere at en
avkjørsel fra E-39 på Udland er svært viktig for vår bedrift.
Vi som en Serveso (stor-ulykke) bedrift er avhenging av forutsigbarhet og gode rammevilkår, også når det kommer
til infrastruktur til og fra bedriften. Dette gjelder for varetransport og farlig gods, men også en trygg arbeidsvei for
våre ansatte.
En tilførselsvei ved Udland er avgjørende med tanke på en ny veitrasee for FV460 til Spangereid.

Vi har i flere anledninger gitt innspill til Nye Veier iforhold til våre fremtidige transportprognoser, og dette er tatt
med i Sweco sin rapport Vurdering av kryss og tilfartsvei ny E39 ved Udland og Tredal.
Vi gav de samme innspillene når planprogrammet lå ute til høring, men ser viktigheten i å levere innspill også i
denne omgang.

Mvh / Best regards

Øystein Tryland
Department Leader Recovery Plant
GE Healthcare Lindesnes Site

T +47 38 25 81 00 | M +47 45 24 67 63
www.ge.com



Til Sweco Norge AS

HØRINGSINNSPILL FRA LINDESNES SV
TIL FORSLAG OM OMRÅDEREGULERING FOR E-39 MANDAL-LYNGDAL ØST

Lindesnes SV støtter ikke det framlagte planforslaget til områderegulering av ny E39 Mandal-
Lyngdal øst.  Det er først og fremst forslaget til veikorridor for delstrekningen AB Nord 2 som
vi ikke kan slutte oss til.

I utgangspunktet mener Lindesnes SV at det vestover hadde vært godt nok med 3-feltsvei
(lange forbikjøringsfelt) slik Statens Vegvesen foreslo i 2015. Dette hadde spart mye av både
natur og penger, og er i tråd med gjeldene trafikkgrunnlagsprognoser.  Man var den gang
opptatt av en mere helhetlig planlegging som omfattet sykkel- og gangveier og sideveier etc.,
mens Nye Veiers oppdrag er å bygge billigst mulig 4-felts motorvei.

Vår viktigste motforestilling til planforslaget for denne delstrekningen, er de konsekvensene
veiforurensning vil kunne få for drikkevannsressurser i området, og det faktum at Mandal
kommune må legge om sitt vannforsyningssystem. I den forbindelse viser vi til
drikkevannsforskriften § 4: «Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet gjelder alle
aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir
forurenset.»

Vi mener at Nye Veiers konsekvensutredninger ikke gir tilstrekkelig svar og trygghet på at den
nye motorveien, både i anleggs og driftsfasen, ikke vil føre til risiko for forurensning av
naturressurser og drikkevannet gjennom vann og luft.  Vi er i den forbindelse særlig bekymret
for den nærheten trasevalget har til drikkevannskildene og den kraftige stigningen veien har fra
Mandalselva opp til topp-punkt. Forebyggende tiltak er utilstrekkelig skissert og dokumentert,
og mange problemstillinger utsettes til detaljreguleringsfasen. Da er det for seint!

I Nye Veiers samfunnsøkonomiske analyse er naturressurser vektet for lavt. Utredningen setter
ingen pris på rent drikkevann. Vi mener at verdien av rent drikkevann er så høy at den
overstiger flerfoldige ganger prissatte konsekvenser som trafikantnytte og investerings-
kostnader.

Mandal har i dag et av landets beste drikkevann, og vannforsyningen er sikker i uoverskuelig
framtid, også ved befolkningsvekst. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til omlegging
av kommunenes vannforsyning både i forhold til kvantitet og kvalitet, men også i forhold til
etablering av nye konsesjonsavtaler og muligheter, kostnader og tid.

Lindesnes SV mener at Mandal bystyre må vedta et trasevalg som sikrer byens
drikkevannskilder, og som på beste måte verner naturressurser og skjermer bebyggelse.
Vi er gjort kjent med et sørligere alternativ som fremmes som høringsinnspill av en
arbeidsgruppe blant grunneiere i området.  Lindesnes SV deler i stor grad deres vurderinger, og
oppfatter at deres alternative forslag til trasevalg, er det som i dag best kan ivareta de hensyn vi
påpeker.

Mandal 14.juni 2019

Rune Engeset, Lokallagsleder i Lindesnes SV
Morten Ekeland, Bystyrerepresentant for SV
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: Torbjørn Ravndal <tobbi68@gmail.com>
Sendt: torsdag 13. juni 2019 23:05
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Vedr. e-39 Mandal-Lyngdal øst

NAF Flekkefjord og Opland er bekymret for belastningen av for høye bomsatser vil påføre beboerne langs
strekningen store utgifter.

Ellers må vi stole på at Nye Veier tilrettelegger traseer slik det er til minst mulig hinder/konflikt for grunneiere.

På vegne av leder for NAF Flekkefjord og opland

Gunther Lackman

Torbjørn Ravndal

Sekretær

NAF Flekkefjord og opland



Mandal kommune
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Sweco

Merknader til oppheving av to kommunedelplaner - utbygging av E39 - for
strekningen Mandal vest til Lyngdal øst vedtatt av de tre kommunestyrene i
2015 / 16

Vi viser til kunngjøring i Fædrelandsvennen 03.05. 2019 med frist for merknader 14.06.

En konsekvensutredning for ny, indre trase fra Mandal vest til Lyngdal øst foreligger nå etter
utredning fra Nye Veier.  Naturvernforbundet Agder sendte inn en rekke innspill til
utredningsarbeidet 06.11.2018. Vi har så fått opplyst fra Nye Veier, noe som også fremgår av
kunngjøringen, at innspillene ikke vil bli besvart eller kommentert før ved andre gangs
politiske behandling, i september 2019.

Naturvernforbundet har erfaring med at tidlig involvering er viktige i politiske beslutninger.
Derfor finner vi det uakseptabelt at vurderingen av innspillene ikke blir sammenfattet og lagt
fram som saksgrunnlag til første gangs behandling i de tre kommunene. Det følger av
forvaltningsloven, § 16, at en sak skal være best mulig opplyst før vedtak fattes.

Vi mener at utredningsarbeidet er mangelfullt og derfor utilstrekkelig for å kunne fatte en
god beslutning fordi viktig kunnskap ikke vil følge til første gangs behandling i de aktuelle
kommunene.

Gjennom en konsekvensutredning skal følgene at et tiltak vises. I denne aktuelle saken
gjelder det også en vurdering av en ny indre trase vurdert opp mot den vedtatte traseen som
i hovedsak følger eksisterende E39.

Naturvernforbundet må derfor her spille inn viktige problemstillinger som vi sendte inn til
konsekvensutredningen, men som ikke vil bli besvart / vurdert før i september. Det finner vi
nødvendig fordi en ny 4 felts -motorvei med fartsgrense på 120 km/ t ( 130 ?) vil påføre
miljøet store, ekstra miljøbelastninger og skader sammenliknet med den løsningen som
allerede er vedtatt. Sammenlikninger og vurderinger som må bli gjennomarbeidet før politisk
vedtak i kommunene.



Vi viser til Nye Veiers (v prosjektleder Håkon Lohne) klare uttalelser på folkemøtene i vår om
at ingen vedtak er fattet. Det innebærer at utbygging i henhold til de to vedtatte
kommunedelplanene, må være et alternativ til en ny indre trase

Vi mener konsekvensene for en ny, indre 4 felts motorvei vurdert opp mot den vedtatte
løsningen må synliggjøres på flere områder. Vi legger også til grunn Nye Veiers  2 tydelig
uttalte intensjoner for konsekvensutredningen for en ny trase, uttalt på de samme
folkemøtene:
1) Ny trase vil binde de to stor arbeidsmarkedssentrene Kristiansand og Sandnes/ Stavanger
tettere sammen

2)Ny trase vil gi bedre trafikksikkerhet

Samferdselsminister Jon Georg Dahle har på samme vis uttalt at en firefelts motorvei med
fartsgrense på 110 km/t vil endre mentaliteten og horisonter for innbyggerne i Agder og
Rogaland og at en kraftig reduksjon i reisetiden mellom Kristiansand og Stavanger vil styrke
næringsklyngene og knytte regionene tettere sammen. Konsekvensen vil da høyst trolig bli
øket trafikk, mer reising inn til de to sentrene, og det gir flere biler inn og ut av byene. Og der
skal personbiltrafikken ikke øke i følge regjeringens politiske plattform fra januar 2018.

Det må derfor utredes hvordan en firefelts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand med
hastighet på 120 km /t vil påvirke bruken av privatbil inn og ut fra de to store byene, og om
denne løsningen sammenfaller med regjeringens mål om å stoppe økning i bruk av privatbil
inn til større byer.

2) Trafikksikkerhet – uavhengige undersøkelser må vise om trafikksikkerheten for en 4 felts
motorvei med hastighet 120 km/t gir større trafikksikkerhet enn vedtatte vei med
fartsgrense 90 km/t med midtdeler m.m.

SINTEF har i en rapport om trafikksikkerhet konkludert med at øket fart har negativ effekt
med hensyn til trafikksikkerhet. Det sammenfaller også med utenlandske (svenske)
erfaringer. Fysisk midtskiller m.m. er et alternativ kombinert med redusert hastighet. Det
konklusjonen for Statens Vegvesens veiløsning fra Mandal til Stavanger, og Statens
fagorganet har stor kompetanse ikke minst på trafikksikkerhet. Påstanden om at
trafikksikkerhet med firefelts motorvei med hastighet på 120 km/t vil være en bedre løsning
Statens Vegvesens alternativ, må dokumenteres.

Biologisk mangfold

Naturvernforbundet viser til rapporten som FNs naturpanel ( IPBES) la fram 06.05. 2019.
Verdens land blir innstendig bedt om å stoppe tap av natur og artsmangfold. I rapporten
pekes det på at fragmentering av natur / leveområder er den viktigste årsaken til dramatisk
nedgang i artsmangfoldet. Når det da legges opp til å beslaglegge store områder med relativ
intakt og mye uberørt natur samtidig med at vesentlige arealer mellom eventuell ny E39 og
nåværende E39 i stor grad mister sin betydning eller får sterkt forringet verdi som



leveområder, vil det være viktig å sammenlikne en utbygging i hovedsak langs eksisterende
E39 med en ny indre trase. I dette arbeidet vil naturmangfoldlovens § 10 om samlet
belastning være aktuell å legge til grunn.

Jernbane

I konsekvensutredningen for ny E 134 over Haukeli er det gjort beregninger for hvordan en
ny firefeltsvei motorvei mellom Oslo og Bergen vil påvirke godtrafikken på jernbanen mellom
disse to byene. Avhengig av hvilke alternativ som velges, viser utredningen en reduksjon på
fra 56 % til 70 % for godstransport på bane fordi denne flyttes til vei. Vi frykter at den samme
utviklingen vil akselerere med utbygging av ny 4 felts motorvei fra Kristiansand til Ålgård.

Naturvernforbundet ber derfor om at tilsvarende oppdatert utredning for godstrafikk
mellom Stavanger og Kristiansand fremlegges. Konsekvensene for godstransport på jernbane
med en firefelts motorvei på samme strekning må synliggjøres. Tall fra Statens Vegvesen (
2015) viser godsmengde slik mellom Oslo og Stavanger – 4% skip, 39% bane, 57 % på
lastebil. Det vises til Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 der et viktig mål er å overføre mer
gods fra vei til bane og sjø, her understreket av oss som et viktig klimatiltak.

Det grønne skiftet

Statens Vegvesen har, etter det vi har fått oppløyst, vurdert trasealternativer for utbygging
av E39 i de samme områdene som Nye Veiers konsekvensutredning for en indre trase, men
har ikke foreslått en slik løsning. Ett vesentlig argument er at en ny, indre trase ikke vil fange
opp regional trafikk i nevneverdig grad, og at denne derfor vil benytte dagens E39. En ny
indre trase vil derfor i første rekke benyttes av langdistansetrafikk. Tellinger viser imidlertid
at døgntrafikken ligger langt under den normen (12000 kjøretøy som årsgjennomsnitt) som i
dag legges til grunn for firefelts motorvei.

Det kan derfor hevdes at bygging av en 4 felts motorvei med fartsgrense på 120 km/t mer
fremstår som et overflodstiltak enn av nødvendighet.

Det grønne skifte er et nyord på linje med det tidligere moteordet bærekraft. Begrepet
kommer som resultat av de dystre framtidsutsiktene verden står overfor med
klimaproblemer, ødeleggelse av natur og artsmangfold.  Det er en og samme sak.

Når det derfor kan stilles berettiget tvil om nødvendigheten av dette veiprosjektet som del
av en utbygging fram til Ålgård (og med luftige planer videre fram til Trondheim – med en
beregnet kostnad på 430 milliarder), må dette veies opp mot de pålegg FNs ledende
forskningsmiljøer (klimapanelet og naturpanelet) gir verdens land; en dramatisk reduksjon i
de belastningene vi påfører miljøet.



Naturvernforbundet ber derfor om at konsekvensene av en ny 4 felts motorvei for
klimagassutslipp, forbruk av natur og materiell synliggjøres. Først da kan det fattes en god
beslutning jfr de krav FNs fagmiljøer og Det grønne skiftet har til oss.

Konklusjon

For å kunne fatte et best mulig vedtak for et så stort prosjekt, må saksgrunnlaget omfatte
svar på og vurderinger om de områdene som vi her har pekt på. Først da kan et godt,
framtidsrettet vedtak fattes.

For øvrig viser vi til merknader fra FNF –Agder som Naturvernforbundet i Agder også støtter.

I tillegg vil vi peke på at ved å redusere hastigheten på framtidig E39 til 90 km/t vil det gi
vesentlige arealbesparelser både av natur og kulturlandskap.

I forbindelse med søknad fra Nye Veier om utfylling av 1 million m3 sprengstein i vann og
vassdrag i Songdalen og Søgne for ny E39, har vi dessverre sett at kunnskapsgrunnlaget for
vannlevende artsmangfold ikke foreligger. Naturmangfoldloven har klare krav til
kunnskapsgrunnlaget, og i den fremlagte konsekvensutredningen er dette utilstrekkelig
belyst noe som må fremskaffes.

14.06.2019  Bjørn Nissen og Peder Johan Pedersen fra

Postboks 718
46666 Kristiansand



NLF Agder og Rogaland | Mjåvannsvein 3, 4628 Kristiansand | Telefon: 90773207 | E-post: rr@lastebil.no | Hjemmeside:
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Tilsluttet: Nordisk Lastebil Union, International Road Transport Union, Transfrigoroute Europe. Utsteder av TIR Carnet. Medlemsblad: ”Bladet Norsk Transport”

Sweco Norge AS v/ Sara Øen,
0212 Oslo

«E39ML – Innspill offentlig ettersyn»

Kristiansand, 05.05.2019

OMRÅDEREGULERING FOR E39 MANDAL ØST - LYNGDAL

NLF Agder og Rogaland har følgende innspill til E39 Mandal øst - Lyngdal.

For vår del er ikke trasevalg viktig. Vi ser på miljø og utslipp, trafikksikkerhet og
tidskostnader som noen av de viktigste elementene i trasevalget.

Det er kortere transporttid / avstand vil gi som er viktigste faktorer for oss sammen med
reduserte utslipp i form av redusert drivstoff. I den forbindelsen vil vi foretrekke den trasen
som best mulig vis oppfyller våre krav:

- Den traseen som er kortest i avstand
- Mest mulig jomfruelig terreng for å ha fri ferdsel i byggeperioden
- Minst mulig stigninger
- Minst mulig kurvaturer
- Hele strekningen må være 4-felts
- At prosjektet gjennomføres helhetlig
- At prosjektet gjennomføres på så kort tid som mulig

Med vennlig hilsen
Norges Lastebileier-Forbund

Reidar Retterholt
Regionsjef Agder og Rogaland

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: Olsen, Helge <Helge.Olsen@ae.no>
Sendt: torsdag 11. juli 2019 10:40
Til: E39ML@sweco.no
Kopi: Skomedal, Thomas; Aasen, Terje; Lohne, Gunnar; Tesaker, Arild; Fossnes,

Arve
Emne: Områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst – sendes ut på høring

og legges ut til offentlig ettersyn  ref 10206056

Viser til brev av 3.5.2019 ref: 10206056 med svarfrist 14.06.2019

Vi har dessverre oversett dette brevet og har ikke fått svart innen fristen.

Viser til vårt innspill til planarbeidet datert 1.11.2018

Våre høyspentlinjer er inntegnet som hensynssoner og er ivaretatt i plankartet. Disse linjene kan komme i konflikt
med ny vei og må i så tilfelle bygges om. Dette gjelder også en regionalnettslinje som har anleggskonsesjon.

Det må settes krav i reguleringsbestemmelsene at detaljreguleringen må vise og beskrive hvordan høyspentanlegget
skal bygges om. Løsning må vises i Plankart og planbeskrivelsen. Nye traseer må tegnes inn som hensynssoner. Dette
gjelder også nye linjer og nettstasjoner som er nødvendig for å forsyne veianlegget.

Med vennlig hilsen

Helge Olsen
tlf: +47 38 60 77 42

Agder Energi Nett AS
Postboks 794 Stoa | 4809 Arendal
tlf: +47 38 60 70 00
www.aenett.no
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: synnøve aspvik <sy.aspvik@hotmail.no>
Sendt: lørdag 8. juni 2019 13:12
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Fwd: Innspill E 39 Mandal-Lyngdal øst

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

-------- Opprinnelig melding --------
Fra: synnøve aspvik <sy.aspvik@hotmail.no>
Dato: 02.11.2018 19:12 (GMT+01:00)
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Innspill E 39 Mandal-Lyngdal øst

Sweco Norge AS

V/Sara Øen

boks 80

0212 OSLO

                                                                                                                            Skofteland 31.10.18

Vedr.E-39 Mandal -Lyngdal øst,Nordre/Midtre trase -valg .  Innspill

Innspillet her gjelder området fra Grundelandsvannet til Audna elva . Dette trase -valget byr på utfordringer for
Skofteland jaktlag .Vårt jaktterreng blir delt og dette vil bety store endringer i kvote (elg og hjort ) og
terrengutnyttelse .I Skoftedalen er det beregnet en stor fylling over «Naudemyra» som vil beslaglegge hele myra og
effektivt gjøre hele terrenget på nordsiden av fyllinga fullstendig ubrukelig for oss. «Naudemyra « og området
omkring er for øvrig ett av de beste områdene for hjortevilt (dyretråkk),samt hekking av fugler .Totalt vil det bli
mellom 500 og 1000 mål av jaktterrenget vårt som bortfaller.

Det er selvsagt slik at bygging av firefelts vei vil måtte legge beslag på store områder og grunneiere vil måtte tilpasse
sitt bruk av terrenget deretter. På deler av vårt område skal vi nok få til dette ,men en så stor fylling i Skoftedalen vil
ødelegge veldig mye for oss .Vi har derfor et ønske om at det sees på andre alternativer her . En bro i stedet for
fylling ville  etter vårt syn være en god løsning .Det ville være til minst skade for både terreng og miljø og all ferdsel
for  vilt og mennesker kunne fortsette som før .Vilt-overganger vil også kunne bortfalle på den nye veien i dette
området.
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Vi mener også at jaktlaget som kjenner terrenget og dyrelivet godt ,kan være en ressurs og kan benyttes i
planlegging av viltoverganger i området.

Skofteland jaktlag er en flott gjeng som har det sosialt og hyggelig sammen og jaktturene skaper mye glede for 22
grunneiere med både barn og voksne.

Mvh Skoftelandjaktlag

v/Synnøve Aspvik



E39ML@sweco.no

Vestre Skogsfjord 07.06.2019

E39ML - HØRINGSUTTALELSE FRA VESTRE SKOGSFJORD VEL

Beboere på Vestre Skogsfjord ser med glede frem til den dagen trafikken gjennom bygda blir lagt
over på ny motorvei.

Normal trafikk på gamle E39 gjennom Vestre Skogsfjord vil da være arbeidsreiser og personbiltrafikk
mellom på Vigeland og Lindesneshalvøya og kommune- og handelssenteret i Mandal.

Det vil nok også sannsyligvis bli endel som velger Blørstadkrysset, når de skal fra Mandalsområdet og
vestover på motorveien. De slipper da en bomstasjon.

Gamle E39 gjennom Vestre Skogsfjord vil også fungere som en reserve eller omkjøringsvei ved
hendelser, arbeid, ekstremvind og vær (høy bro over Audna) og ulykker m.v.,  på den nye
motorveien.

-  Da vil trafikken bli enorm i forhold til den nye normalen.

Vestre Skogsfjord Vel ønsker derfor å igjen spille inn ønsket om en sammenhengende sykkel-, gang-
og stedvis samlevei ved siden av hovedveien gjennom bygda, fra Mones til toppen av Reibakken.

Da vil beboere få en helt ny hverdag med å kunne ferdes trygt mellom husene i bygda, selv om
trafikken fra ny motorvei tidvis må gå gjennom bygda. Området vil fremstå som et attraktivt
sykkelturområde for hele familien, med sammenhengende rundløype fra Mandal via Reibakken til
Hogganvik og Sånum.

Med hilsen
Vestre Skogsfjord Vel
(Beboere fra Fuglelia, Vestre Skogsfjord, Frostestad, Roshaven, Klev og Rølland)
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: Rolf Arne Holte <rolf-arne@live.no>
Sendt: fredag 17. mai 2019 12:22
Til: E39ML@sweco.no
Emne: vilt overganger fra Audnaelva og til store Faksevann
Vedlegg: beskrivelse av sprang gjennom skardalen pluss kart .docx; kart sprang i ny

e39 trasse.pdf

Hei
Vedrørende prosjektet ny trasse for e39 Mandal øst og til Herdalen.
Her har jeg sett at det ikke er lagt inn viltoverganger ifra Audnaelva og til store Faksevann ved østsiden av Hola
fjellet.
Jeg må presisere at mye av trekkrutene for spesielt hjort, men også elg går gjennom dette området fra Audnaelva og
til Lenes fjorden for dyr som skal krysse ut på yttersiden av ny e39 trasse.
Ny e39 trasse vil gå gjennom viltvald vest i Lindesnes sitt område ifra Audnaelva og mot Haudalsvannet. Så dette
berører Fossjaktlag, Roland, Ås og Stilandjaktlag og Østbygda jaktlag som for en del av sitt terreng delt av ny e39
eller for e39 trassen i kanten av sitt jaktlag. Med de stengsel som ny e39 medfører for trekkruter for viltet.
Slik at for viltvald vest Lindesnes  blir berørt ved at dyretrafikken som kommer fra Rolandsheia og over i Monefjellan
samt at dyretrafikken som kommer fra Landås/ Lille faksevann blir hindret av ny e39 trasse.
Da dagens e39 også sperrer viltet så er det bare ved Giskedalen og fra Udland og ned til Lenesfjorden at viltet kan
vandre fritt uten og må passere en kunstig viltovergang.
Så området fra Giskedalen og inn til Faksevann som undertegnede kjenner best. Er det mye trafikk av hjortedyr
(rådyr, elg og hjort) som krysser fra Vigelandsheia og opp mot Landås eller motsatt.
Krysningspunktet over Stilandsvegen er i enden av jordene ved Giskedalen og opp mot høyspentlinja som krysser
Stilandsvegen dette spranget går opp til Landås og videre opp til området på oversiden av Solheller stemmen.
Slik at fra Viltvald vest Lindesnes sin side så må det legges inn viltovergang på øvresiden av Solhellerstemmen og det
bør legges en overgang på Monefjellan uten at undertegnede kan peke eksakt hvor undergangen på Monefjellan bør
ligge.
Det ene jaktlaget i viltvald vest Lindesnes Østbygda jaktlag  blir liggende på sydsiden av ny e39 trasse og nordsiden
av dagens e39 slik at de vil bli betydelig berørt av ny e39 trasse. Hvis det ikke blir lagt inn flerre viltoverganger enn
det som er planlagt pr. i dag
Slik at det er store områder i Lindesnes kommune som blir berørt ved det stengselet ny e39 trasse forårsaker.
For vilt valdvest Lindesnes så har vi Østbygda jaktlag med et tellende areal på 5834 daa som blir berørt.
Men gjennom område til viltvald vest Lindesnes så ligger vilttrekket for Lindesnes Sør viltlag som ligger syd for
dagens e39 som også omfatter Hugdal/Bjeddan, Sandes og Steinsland jaktlag som kommer i samme situasjon som
Østbygda jaktlag med at de blir liggende mellom ny og gammel e39.
Lindesnes Sør viltlag har et tellende areal på 75 639 daa. Blir også berørt av ny e 39 trasse i betydelig grad.

Mvh
Rolf Arne Holte leder viltvald vest Lindesnes



Forklaring kart med sprang i fra Skardalen og mot Landås/ faksevann

Undertegnedes oppfatning av hvor sprang for elg/hjort ligger fra Skardalen og videre mot
Landås og Solhelleren i hovedtrekk går

Nr 1: Nesten på toppen i Skardalen der telefonlinja krysser Stilandsveien ligger et
krysningspunkt som blir brukt helle året.

Nr 2: ligger på toppen av Skardalen der Stilandsveggen flater ut på nedsiden av Sauekyrkja
blir også brukt helle året.

Nr 3. Ligger syd for ny e39 trasse nede ved jordene ved Giskedalen mellom Landås og
Vigelandsheia

Men i fra Stilandsvegen så går sprangene over i bakkeskogen enten at dyrene følger ryggen
ut mot myrdragene over Solheller stemmen eller at de går over toppen av Bakkeskogen og
følger undertoppen i myrdrag mot solhellerstemmen. Og da kan de komme ned mot Landås
og at de da krysser over Før Landåstjødna og går videre slik at de krysser utløpet av
Landåstjødna og videre ut over Landås.

Eller så går dyrene fra Bakkeskogen og til myra over Solhellerstemmen og da kan de gå ned
og krysse på nedsiden av Solheller stemmen hvor de kan gå på begge sider av Landåstjødna
også videre ut mot Landås.

Hvis de ikke får ned fra myrdragene over Solhellerstemmen da går de til lille Faksevann hvor
spesielt elg bruker dette spranget da går de på sydsiden av lille Faksevann og enten videre
forbi Solhelleren og ut på Fardalsheia.

Eller de krysser på sydsiden av lille Faksevann og rundt selve vannet og mot yttersiden av
store Faksevann.

Dette er de 3 sprangene som undertegnede har lokalisert som blir berørt av ny e39 som
kommer.

Jeg har prøvd og tegne de inn på kartet som vedlegger. De stekkene som skal visse
sprangene er bare sånn ca i terrenget.
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1

Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: cityplanner-notifications <cityplanner-notifications@agency9.com>
Sendt: mandag 20. mai 2019 13:09
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
Vedlegg: features.jpg

Response number: 10
Created: May 20, 2019, 11:08:37, UTC
Email: rolf-arne@live.no
Location: Rolf Arne

Coordinate: (90010, 1012224)

Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes

Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Bør legges inn viltovergang på denne heia. Da det er trafikk av hjortedyr over i Rolandsheia fra Monefjellet. Men kan
ikke si hvor den mest optimale plasseringen er for ei overgang her

Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst

Show suggestion
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: cityplanner-notifications <cityplanner-notifications@agency9.com>
Sendt: mandag 20. mai 2019 13:07
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
Vedlegg: features.jpg

Response number: 9
Created: May 20, 2019, 11:06:52, UTC
Email: rolf-arne@live.no
Location: Rolf Arne Holte

Coordinate: (89326, 1012283)

Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes

Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
sprang hjortedyr

Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst

Show suggestion
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: cityplanner-notifications <cityplanner-notifications@agency9.com>
Sendt: mandag 13. mai 2019 07:41
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
Vedlegg: features.jpg

Response number: 6
Created: May 13, 2019, 05:40:31, UTC
Name: Rolf Arne Holte
Email: rolf-arne@live.no

Coordinate: (89329, 1012272)

Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes

Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
sprang hjortedyr

Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst

Show suggestion
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: cityplanner-notifications <cityplanner-notifications@agency9.com>
Sendt: mandag 13. mai 2019 07:35
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
Vedlegg: features.jpg

Response number: 5
Created: May 13, 2019, 05:35:19, UTC
Name: Rolf Arne Holte
Email: rolf-arne@live.no

Coordinate: (89329, 1012272)

Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes

Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Et av de viktigste krysningspunktene for hjortedyr i området. Hører sammen med nettverket med sprang som går
syd-nord i området.

Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst

Show suggestion
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: cityplanner-notifications <cityplanner-notifications@agency9.com>
Sendt: mandag 13. mai 2019 07:22
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
Vedlegg: features.jpg

Response number: 4
Created: May 13, 2019, 05:22:05, UTC
Name: Rolf Arne Holte
Email: rolf-arne@live.no

Coordinate: (89329, 1012272)

Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes

Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Krysningspunkt for hjortedyr som hører til nettverket med sprang i området.

Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst

Show suggestion
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: cityplanner-notifications <cityplanner-notifications@agency9.com>
Sendt: mandag 13. mai 2019 07:14
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
Vedlegg: features.jpg

Response number: 3
Created: May 13, 2019, 05:14:03, UTC
Name: Rolf Arne Holte
Email: rolf-arne@live.no

Coordinate: (89329, 1012272)

Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes

Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Trasse som rådyr bruker

Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst

Show suggestion



1

Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: cityplanner-notifications <cityplanner-notifications@agency9.com>
Sendt: mandag 13. mai 2019 07:11
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
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Response number: 2
Created: May 13, 2019, 05:10:47, UTC
Name: Rolf Arne Holte
Email: rolf-arne@live.no

Coordinate: (89964, 1012206)

Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes

Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Bør legges inn viltovergang på denne heia. Da det er trafikk av hjortedyr over i Rolandsheia fra Monefjellet. Men kan
ikke si hvor den mest optimale plasseringen er for ei overgang her

Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst

Show suggestion
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: cityplanner-notifications <cityplanner-notifications@agency9.com>
Sendt: torsdag 13. juni 2019 22:04
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
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Response number: 15
Created: June 13, 2019, 20:03:32, UTC
Email: arnekleiven@gmail.com
Location: arne kleiven

Coordinate: (91182, 1008353)

Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes

Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Tilførselvei bør i markert område flyttes lengere syd vest ,for å komme lenger fra trædals bekken ,og legges i en
skjering for å skjerme bebyggelse vis a vis for støy

Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst

Show suggestion







Områderegulering Ny E39 Strekning AB og gården Kjerr (Gnr 114, Mandal)

Kjerr ligger per i dag i et område som er definert som kommunalt friluftlivsområde. På
eiendommen er det et mye brukt turområde, Djupedalen, som også går videre på eiendom
Gnr 115 opp mot Skallen (og ned dalen til Langeland). Dette området sammen med
Tollaksheia er også et område med vilttrekk.

Per i dag er området svært stille med mye uberørt natur. Det betyr i utgangspunktet at det
ikke skal bygges motorvei her i det hele tatt. Skulle likevel motorvei gjennom området bli
resultatet må utgangspunktet respekteres. Stille friluftslivsområde innebærer at støyen skal
begrenses til 40 dB utendørs og 30 dB innendørs. Det er et krav som må stilles i
planleggingsfasen slik at Nye Veier/Sweco ikke kan komme i ettertid og si at «det klarer vi
ikke». Anleggseier klarer et slikt krav, det er bare et kostnadsmessig spørsmål. Vi var her
først (hus og stabbur fra 1600 tallet). Det er veien som kommer til oss, ikke vi som flytter til
veien.

Vassdraget fra Tollakstjønna går ned Djupedalen og over jordene i Kjerr. Her kommer også
bekken fra Stiland (Stigland) inn. Videre renner disse via Haddeland (Helland) til den
anadrome Sodelandsbekken. Dette er et svært viktig moment både i anleggsfasen og
driftsfasen. Med en fire-felts motorvei med fall fra Bjerland kan det potensielt komme store
mengder vann ved kraftig nedbør. Det må behandles slik at forurenset vann ikke kommer ut
i nevnte vassdrag/bekk. Dette vassdraget har også svært begrenset kapasitet og vil raskt
flømme ved mye overvann.

· Gnr 114 vil bokstavelig talt bli delt i to med Nord/Nord2-alternativet. Dyrket mark vil
bli liggende på sydsiden og skogen på nordsiden.

· Ved trase Nord/Nord2 vil skogen i Undalsheia og på sørsiden av Tollaksheia bli
utilgjengelig uten tiltak.

· Ved trase Midt vil skogen i Undalsheia bli utilgjengelig uten tiltak.
· Undertegnede har ifølge Skogbruksplanen rundt 2000 m3 hogstmoden skog i

Undalsheia som blir utilgjengelig uten tiltak. Det er også andre skogeiere i området
og Skogsjefen i Mandal anslår at det står 10.000 – 15.000 m3 hogstmoden skog i
området Mosland – Skallen – Undalsheia. Skogsjefen har som en mulighet for å ta ut
dette tømmeret sett på skogsbilvei opp Djupedalen med lasteplass i Skallen.

· Sørsiden av Tollaksheia, Gnr 114, vil uten tiltak også bli utilgjengelig med alternativ
Nord/Nord2 for å ta ut tømmer. Her står det ifølge Skogbruksplanen 200 – 300 m3

hogstmoden skog. Dette området er ikke tilgjengelig fra nord. Med trase Midt vil
denne delen av skogen være tilgjengelig som nå.

· Vassdraget fra Tollakstjønna til Sodeland har begrenset kapasitet. Her flømmer det
fort ved store nedbørsmengder. Det må utredes og hensyntas i forhold til
Nord/Nord2 og Midt både for anleggsfase og driftsfase.

· Midt vil være betydelig bedre enn Nord/Nord2 med hensyn til landskapsbildet,
naturmangfold, bygdeliv, støy, støv og annen forurensning for Kjerr og gårdene
rundt.

Mandal 10.06.19
Bent Johan Kjær



Høring Områderegulering E39 – Trasevalg Mandalselva - Blørstad (AB)

«Hvor utgangspunktet er galest, blir resultatet originalest», Henrik Ibsen, Peer Gynt.

Nye Veier, NV, har utarbeidet tre alternative traseer for strekningen AB; Nord, Midt og Syd.
Nord er senere optimalisert på strekningen AB med alternativ Nord 2.

Trase Nord ble videreutviklet til Nord2 i perioden fra forrige og fram til foreliggende
Planprogram. Det har ikke vært lagt ned arbeid i å videreutvikle de to øvrige traseene. Her
har NV etter vår mening, lagt vekt på at Midt og Syd skal være mest mulig «uspiselige» for at
Nord/Nord2 skal fremstå i et mer gunstig lys. Trase Syd ligger fremdeles i dagen ved
Sodeland, mens i gjeldende regulering er den i tunnel. NV har heller ikke «lagt to pinner i
kors» for å gjøre Syd «spiselig» ved Holte. Midt ligger fremdeles i en stor ekstra sløyfe
mellom Bjerland (Hageland) og Blørstad for at den skal komme dårligere (høyere investering,
større konsekvenser) ut når traseene sammenlignes.

KU Hovedrapport side 108: «Den positive trafikantnytten sett i sammenheng med at
vesentlige landskapsverdier opprettholdes, ligger til grunn for at AB Midt samlet sett
vurderes som like samfunnsøkonomisk lønnsom som AB Nord.», (vår understrekning).

Vi mener Nye Veier kun konsentrerer seg om hele strekninger i de definerte tre
alternativene (Nord/Nord2, Midt, Syd). Vi vil nedenfor argumentere for en ytterligere
forbedring av trasevalget AB (kostnadssatte og ikke kostnadssatte konsekvenser): benytte
alternativ Midt mellom Mandalselva og Bjerland og Nord2 videre. Altså, kombinere to
alternativer.

Vi krever at NV/Sweco utreder samfunnsøkonomien (kostnadssatte og ikke
kostnadssatte konsekvenser) i kombinasjonen AB Midt mellom Mandalselva og
Bjerland, kombinert med Nord2 videre til Blørstad. At det ikke er gjort allerede er en
stor mangel med foreliggende KU.

Marnardal kommune, Landbruksforvaltning for Audnedal, Lindesnes, Mandal og Marnardal
kommuner sendte 22.03.19 brev til Mandal kommune angående Områdereguleringen.
Konklusjonen her angående trasevalg var: «Med visning til vedlagte kart kan det enkelt
konkluderes med at det er stor samfunnsøkonomisk vinst å bruke den nordligste traseen A-
B Midt fra Lindland til Hageland i stedet for A-B Nord 2 som går sør for A-B Midt frem til
Hageland.

Vi meiner bestemt at meget store jordressurser og et svært viktig kulturlandskap med stort
biologisk mangfold skånes fra nedbygging om det nordre alternativet (les: AB Midt, vår
kommentar) velges. Forøvrig støtter vi at alternativet A-B Nord 2 fra Hageland til Blørstad
velges.».

Vi er helt enige i disse betraktningene. Dette vil bli et rendyrket Nord alternativ. Alternativ
Midt på denne strekningen må gjerne bli optimalisert ytterligere i forhold til nedslagsfeltet
til Moslandsvannet.



Det er flere grunner til å benytte Midt i stedet for Nord 2 mellom Mandalselva og Bjerland:

· Samfunnsøkonomien for Nord2 og Midt vurderes like, (side 108 KU Hovedrapport).
· «Landskapskonsekvensene er mindre negative for AB Midt enn AB Nord. Det

skyldes delvis at tunnelen reduserer barrierevirkningen for vilt og friluftsliv, men også
at alternativet unngår befolkede områder, dyrket mark og de store konsentrasjonene
av svært verdifulle kulturminner.», (KU Hovedrapport side 108.)

· AB Midt er negativ for friluftsliv, naturmangfold og landskapsbildet fra
Ommundsvann og vestover og for de samlede landskapsvirkningene ved Blørstad,
(side 108 i KU Hovedrapport). Det elimineres med vårt forslag.

· Nord/Nord2 vil dele gårder og hus/fritidshus på Nedre og Øvre Undal, Kjerr, Lauvstø,
Lian og Stiland (15 enheter) i to områder – ett nord for Ny E39 og ett sør for ny E39.
Her havner den enkelte eiendom delvis under veien, delvis nord for og delvis sør for
Ny E39. Trase Midt vil gå nord for alle boliger/fritidshus.

· «Nord2 gir store inngrep i de småskala grendestrukturene mellom Undal og
Bjerland.», sitat fra Naturmangfoldrapporten. Det unngår man i vesentlig større grad
ved Trase Midt i dette området.

· Nord2 vil for alle praktiske formål være et viltstengsel mellom Mandalselva og Vrå,
rundt 5 km langt. Et naturlig trekk er Djupedalen og Tollaksheia/Undalsheia. Med
Trase Midt vil man beholde dagens naturlige trekkmuligheter for hjortevilt i et stort
område.

· I området Stiland/Lauvstø er det avdekket svært verdifulle kulturminner som er
nesten 2500 år gamle. Disse synes ikke å ha kommet med i KU så langt. Det forundrer
oss om NV får tillatelse til å gå gjennom det området (når de måtte holde seg unna
Hageland). Utgravningene er ikke fullført i disse områdene og arkeologer vil
fortsette her i 2019. Alternativ Midt unngår i sin helhet kulturminnene på
Stiland/Lauvstø.

· Trase Nord/Nord2 krysser 3 kommunale veger (Øvre- og Nedre Undal samt Lauvstø).
Dette må løses i Planprogrammet. Trase Midt krysser ingen av disse.

· Trase Nord2 vil gi store forurensinger (luft, lyd, lys m.m) for 15 boliger og fritidshus i
bygdene nevnt over. Trase Midt vil stort sett ikke bli til sjenanse for disse.

· Trase Syd vil berøre det anadrome vassdraget Sodelandsbekken. Trase Nord/Nord2
og Midt vil også berøre Sodelandsbekken gjennom vassdragene som kommer fra
Tollakstjønn og Stiland via Haddeland (Helland). Dette vassdraget må ikke forurenses
verken i anleggsfase eller driftsfase og må behandles i Planprogrammet.

· Kostnadsforskjellen mellom Midt og de øvrige alternativene vil endres til fordel for
Midt om man tar ut strekningen mellom Bjerland og Blørstad (traseen vil bli kortere
og sammenlignbar med Nord2). Samfunnsøkonomien for Midt forbedres. Det må
belyses i KU.

· Nord/Nord2 vil medføre betydelig negativ konsekvens for friluftsområdet Mosland –
Mandalselva (luft, lyd, lys). Trase Midt med tunnel i Tollaksheia vil redusere
ulempene.

· Områdene her (Undal, Kjerr, Lauvstø, Lian, Stiland) er definert som Friluftsområde.
Det betyr at det stilles krav til mindre støy, 40 dB, enn i by/tettbebygde strøk, 55 dB.
Fra KU Hovedrapport ser vi at ved å bruke Midt mellom Mandalselva og Bjerland vil
det medføre færrest antall støyplagede personer og ingen hus i rød eller gul
luftforurensingssone.



· I området Mosland – Skallen står det betydelige mengder hogstmoden skog; 10.000 –
15.000 m3 ifølge Skogsjefen. Dette vil bli utilgjengelig med alternativene Midt og
Nord/Nord2. Løsninger for å få tilgang må diskuteres med NV, aktuelle grunneiere
(det er mange grunneiere i dette området) og Skogsjefen.

· På Lauvstø – Stiland er det et stort myrområde som vil bli berørt ved trase Nord.
Myrområder er en potensiell forurensningskilde (metan). Trase Midt berører ikke
myrområdet. Dette er ikke trukket fram i KU.

Vi deltar gjerne i møte for å utdype våre synspunkter.

Kjær 10.06.19

På vegne av flere i de berørte bygdene
Bent Johan Kjær og Gerd Solem – Grunneier Gnr 114 Kjerr.
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: Bent Johan Kjær <bent.kjaer@gmail.com>
Sendt: fredag 14. juni 2019 23:49
Til: E39ML@sweco.no
Kopi: fellespost@mandal.kommune.no
Emne: Høring Områderegulering Ny E 39 Mandal Lyngdal.

Vi viser til den tragiske situasjonen i Askøy kommune i inneværende uke med to døde personer muligens på grunn
av forurenset av drikkevann. Videre har det skjedd et tilfelle i Lier med konsekvenser. Disse hendelsene viser hvor
sårbart drikkevannsystemet kan være.

Videre viser vi til oppslag i Aftenposten lørdag 15.06.19 (på nett 14.06.19) hvor mangel på reserveløsninger for
drikkevann i Oslo beskrives. Utbedringer vil beløpe seg til flere milliarder kr.

Vi mener at Nye Veier / Sweco ikke har gjort tilstrekkelige vurderinger/utredninger for Mandals
drikkevannsløsninger under forskjellige scenarioer for fremtiden -Ommundsvannet/Homsvannet  er "kortsluttet".
Hvordan blir forsyningen om Møglandsvannet blir satt ut av spill? I dag har systemet stor fleksibilitet. Nye Veier
dokumenterer ikke hvordan situasjonen blir etter at ny fire-felts motorvei eventuelt kommer gjennom
drikkevannsområdet. Nye Veier summerer bare m3 på årsbasis uten å ta hensyn til tørrår, levering per sekund eller
andre tidsoppløsninger. Det må dokumenteres.

Og hvordan blir Mandal kommunes (Nye Lindesnes kommune) sitt drikkevannsystem etter eventuelt å ha overtatt et
vesentlig større anlegg etter ny E39 enn dagens anlegg. Hva blir kostnadene? Hvem betaler?

Dette må utredes og dokumenteres i planprogrammet.

Mvh
Bent Johan Kjær GNR 114 Mandal
Gerd Solem









Innspill for ny E 39 Mandal – Lyngdal Øst, Valleråsen- Skofteland- Bustad 

 

Vi er vokst opp på Skofteland, og er interessert i å bevare naturen mest mulig identisk slik den er.  

En stor steinfylling vil rasere og ødelegge enormt i naturen, og dette vil gå utover mange, både 

fastboende, nyere generasjoner, naturen, fiske og dyreliv. 

En bro, slik først forespeilt hadde løst mange av disse problemene, og hadde forhindret mange 

problemstillinger som det er knyttet til en steindemning. 

Skoftelandskleiva, fra Skofteland til Røysland, har Vest-Agder Fylkeskonservator anslått som et 

kulturminne, og denne vegen ligger også inne i Lindesnes Kommuneplan som et kulturminne. 

Denne kjørevegen ble bygget i 1874 og var i bruk til 1972. Vegen er godt vedlikeholdt av grunneiere, 

og er flittig brukt som rekreasjon og trimløype for turgåere. Dessuten er denne vegen en viktig vei for 

å komme opp til private brønner, dyrket mark, og utmark. Veien og området blir også brukt av 

beitedyr. Denne vegen ligger godt i forhold til naturen, og bør ikke endres på. 

Når man kommer videre oppover til «Naudemyra», som er et dyrket jorde på 14 dekar, er det en 

idyll. Her holder både elg og rådyr til. Dessuten er det en stor hjortestamme som holder til her. Det 

var den første hjortestammen som etablerte seg her i Sør. Naudemyra er et sentralt stoppested for 

dyretrekket som går i fra Høyåsen- via Naudemyra- over til Bustad og videre over elva til Fossmoen. 

Naudemyra har blitt stelt opp og dyrket i generasjoner. Det er et viktig areal for fortilskudd til gården. 

Betydelig mange timer har gått med for å holde dette jordet i hevd. 

Bekken, som kommer fra området overfor, har alltid vært spennende å inspisere. Her har det alltid 

vært fisk, både laks og ørret. Denne bekken brukes som gytebekk, da den har sitt utspring i Audna 

elva. Audna elva er god og velkjent lakseelv. 

Dersom en stor steindemning blir realitet, er det stor sannsynlighet for irreversible konsekvenser for 

bekken, fisken og elva. 

Det er påvist og forsket på at demninger med masse kan endre grunnbunnens sammensetninger, 

endre vannhastighet, vannkvalitet og føre til temperatur endringer. Dette er ikke bra for laks og 

ørret. Dette kan stoppe eller forsinke opp- vandrende gytefisk og ut- vandrende smolt.  Audnaelva 

kan bli lidende under dette. Miljødirektoratet har utarbeidet en rapport om disse faktorene. 

Videre innover, til «Skoftedalen», som er en urørt naturperle, finnes det et vell av fugleliv. Her holder 

mange ulike fuglearter til, bl.a hauk, ørn, ravn og utallige ugle-arter. Det er rester etter gammel 

bosetning og sommerflor. Naturfloraen er stor, her finnes det både blåveis, konvaller, og nattfiol som 

er fredet og står som «truet» på Nasjonal rødliste. Her vokser også viltvoksende, lilla orkideer. Disse 

er også fredet og nærmer seg «toppen på» Nasjonal rødliste. Storkonvall finnes også i området, dog 

på en hemmelig plass. Gaupe er også blitt registrert i området, på viltkamera. 

«Tjødna» lenger opp i området, er viktig, både for beveren som bor der og for gårder på Skofteland. 

4 husstander er avhengig av dette vannet. Vannet blir fraktet i plastslange via naturlig fall og videre 

til 4 husstander. Dette vannet brukes til vanning av dyrket mark, hager, bærbusker og andre vekster. 

 

 



 

En brønn som ligger rett nedenfor «Naudemyra» kommer sannsynligvis til å bli forurenset av en stor  

steindemning. Denne brønnen forsyner 2 husstander og en driftsbygning med storfe. Dette vannet 

har alltid vært av topp kvalitet. Dessuten ligger det fler private brønner i området som antagelig blir 

berørt i negativ betydning. 

En slik steindemning som er forespeilt, kommer til å rasere skogen, og dele den i to. Det kommer ikke 

til å være mulig å komme til, og drifte eiendommen/skogen som «ligger på baksiden» av demningen. 

Dette hindrer skogsdrift, som er en viktig inntekst kilde til husholdningen. Dette bekymrer oss, som 

skal overta og videreføre gården til våre etterkommere, som viser stor interesse for gården. 

Demningen kommer til å gjøre det umulig å leve og drive gården/skogen slik våre forfedre har gjort. 

Ei bro, slik først forespeilt, hadde løst mange av disse problemstillingene, og dermed unngått enorme 

naturødeleggelser både for folk, dyreliv og naturen. 

 

Med bekymret hilsen 

 

Bodil Dale Johnson 

Magrethe Dale 

Født og oppvokst på Skofteland og odelsarvinger til gård/bruksnr  62/1,2,4,5 

 

Vennligst bekreft at mail er mottatt. 

 

 

 

 

 



Innspill til områdereguleringsplan for E39 Mandal – Lyngdal øst 

Dette dokumentet er et innspill til områdereguleringsplanen for ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst 

fra grunneierne på Skofteland, gnr 61 og 62 nord for Vigeland i Sør-Audnedal i Lindesnes kommune.  

Vi anerkjenner at ny E39 er et nasjonalpolitisk ønsket prosjekt og er i prinsippet enige i at ny trasé 

som passerer gjennom våre utmarksområder og krysser Audnedalen ved Vollberglia i større grad 

svarer til de nasjonale og regionale målene med prosjektet enn traséene i den gamle 

kommunedelplanen.  

Vårt innspill vil likevel peke på at vi mener at veglinjen slik den er presentert i innsynsmodellen på 

«dinE39», har vesentlige negative virkninger på våre utmarksverdier som kan unngås med relativt 

enkle, og i det store bildet, rimelige tiltak. Særlig på strekningen mellom fv. 404 Kårstølsveien og 

Skoftedalen mener vi tiltaket slik det er modellert har uakseptable konsekvenser for utmarksverdiene.  

 

Figur 1: Modell av skjæring mellom fv. 404 og Skoftedalen 

  



 

Modellen i innsynsløsningen indikerer en opp mot 

50m dyp skjæring som vil danne en kraftig barriere 

gjennom et i dag urørt skogsområde. Vi stiller oss 

spørrende til hvorfor en tilsvarende situasjon lenger 

mot øst er modellert med tunnel, men ikke her. Vi vil 

også ha en konkret sammenlikning av forskjellen i 

kostnader mellom en så omfattende skjæring og en 

relativt kort tunnel samt en vurdering av risiko for ras 

fra en slik skjæring og eventuelle sikringstiltak rundt 

kanten av skjæringen. Dersom det ikke er mulig å 

prosjektere tiltaket med tunnel her må det etter vår 

oppfatning legges inn i bestemmelsene til område-

reguleringsplanen et krav om krysningspunkter med 

en viss bredde og kvalitet for å opprettholde mulig-

hetene for vilt og mennesker til å krysse vegen i dette 

området.  

I overgangen mellom skjæringen og fyllingen over 

Skoftedalen går det et gammelt vegfar som er den 

tidligere vegtraséen mellom Skofteland og gårdene 

på «heia» i øst. Denne vegen er mye i bruk til turveg 

i området, og er registrert som et arkeologisk minne 

av Riksantikvaren. Vi ser at denne veien er gitt en 

hensynssone i plankartet (H570_7). I retningslinjene til denne hensynssonen står det:  

Bevaring kulturmiljø (H570): Innenfor hensynssonen skal en bevare viktige historiske 

trekk i landskap og bebyggelse. Innenfor hensynssonen skal en bevare de enkelte 

kulturminnenes lesbarhet og kontekst, og sikre at det tas hensyn slik at de ikke blir 

utilsiktet skadet i anleggsfasen. Før igangsetting av tiltak innenfor hensynssonen 

skal tiltakene oversendes kulturvernmyndighet for uttalelse. 

Vi kan ikke se ut fra innsynsmodellen eller plankart/bestemmelser hvordan tiltaket, slik det er fremstilt, 

tar hensyn til denne veien. 

Videre vestover er vegen modellert med en svært stor fylling over Skoftedalen. Denne fyllingen vil 

endre landskapsbildet her vesentlig og skape en stor barriere for mennesker og dyr. Vi erfarer at 

hjorten bruker dette området i stor grad. Vi vil også kritisere konsekvensvurderingene som er gjort i 

deltemarapporten for landskapsbilde for dette området. Det er vurdert at landskapsbildet blir 

ubetydelig endret eller noe forringet av tiltaket i dette området. Det mener vi må være helt feil, og at 

riktig virkningsnivå her må være sterkt forringet. Noe som gir stor negativ konsekvens for dette 

delområdet. (- - -). Denne vurderingen har vi landskapsfaglig dekning for.  

- Vi ønsker en spesifikk ny vurdering med annen landskapsfaglig kompetanse av konsekvens for 

landskapsbilde for området som tilsvarer Skofteland med Skoftedalen og heiområdene øst for 

Audnedalen. 

Figur 2: Modell av tunnel øst for Tredalskrysset, en 
sammenliknbar situasjon som skjæringen ved fv.404 
ved Skofteland. 



  

Figur 3: 3D modell som viser bru over Skoftedalen. (Fra en tidligere presentasjon holdt Nye veier til ukjent 
arrangement. kilde: https://www.nyeveier.no/media/1414/031017informasjone39mandallindesneslyngdal.pdf) 

Fyllingen vil i tillegg til å bryte fundamentalt med landskapet i område beslaglegge ca 11 daa fulldyrket 

jord, sperre en viktig trekkveg for hjort og som nevnt ødelegge funksjonen til den gamle veien mellom 

dalen og «heia».  

I en tidligere fase av planarbeidet presentere Nye veier en bruløsning over Skoftedalen. Denne 

løsningen må etter vår oppfatning legges til grunn for videre arbeid med prosjektet gjennom 

bestemmelser i reguleringsplanen. 

Oppsummert mener vi at ny E39 slik den er modellert i utmarka øst for Skofteland har for store 

negative konsekvenser for landskapsbilde, friluftsliv og naturmangfold. Vi ønsker primært tunnel i 

stedet for dyp skjæring mellom fv. 404 og Skoftedalen, subsidiært at reguleringsplanens 

bestemmelser sikrer attraktiv(e) og funksjonell(e) kryssing (er) av denne. Vi mener videre at fyllingen 

over Skoftedalen bryter med nasjonale mål for landskapsbilde og jordvern og har så store negative 

konsekvenser for naturmangfoldet at reguleringsplanen her må sikre en broløsning.  

Helt konkret ønsker vi tilbakemelding på følgende punkter: 

• Differanse i kostnad mellom tunnel og skjæring på strekningen mellom fv. 404 og Skoftedalen 

og mellom fylling og bru over Skoftedalen. Gjerne sett i sammenheng med totalkostnaden til 

prosjektet. 

• Vurdering av rasfare og sikringstiltak rundt denne skjæringen 

• Ny, uavhengig landskapsfaglig vurdering av konsekvens for landskapsbilde av tiltaket, slik det 

fremkommer i innsynsmodellen for Skofteland og heiområdene omkring. 

• Hvordan sikres hensynet til den gamle veien mellom Skofteland og «heia» i 

plandokumentene? 

Vi vil ellers benytte anledningen til å takke Nye veier for svært god medvirkningsprosess under 

reguleringsplanarbeidet og håper det fortsetter i det videre arbeidet med reguleringsplan og i 

byggefasen. 

Hilsen grunneiere på Skofteland. 
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: Gunlaug <gunlaug@gunlaug.no>
Sendt: tirsdag 4. juni 2019 10:46
Til: post@nyeveier.no; E39ML@sweco.no
Kopi: georg@gunlaug.com
Emne: Vedrørende ny E39 Mandal-Lyngdal, via Hageland, Mandal

Basert på skisser pr dato for ny E39 gjennom Hageland området, ser vi at vår gård: "Jordet" - K.nr: 1002, G.nr: 111,
B.nr: 4 - kan miste betydelig dyrket areal i nord som pr idag brukes til å sikre vinterfor til buskapen. Dersom dette
blir utfallet mister gården i utgangspunktet driftsgrunnlaget.

Basert på samme skisser for ny E39, ser vi at nabogården øst for "Jordet", kjendt under navnet "Kleivan" - K.nr:
1002, G.nr: 111, B.nr: 5
- blir delt i en nordlig og sørlig del. Denne gårdens dyrkede og potensielt drivverdige areal blir da liggende sør for
nye E39, i direkte forlengelse østover for vår gård.

Da det er viktig for oss å beholde driftsgrunnlaget for "Jordet" inn i fremtiden, kan en løsning for tap av areal på
"Jordet" til nye E39, være å overføre arealet på gjenværende sørlige del av gården "Kleivan" til vår gård. Grovt sett
skulle en slik overføring kunne kompensere arealmessig for tap av dyrket areal på "Jordet". Verdi på skog og ikke-
dyrket areal på de to gårdene er så langt ikke vurdert.
Desse to gårdene har historisk sett vært bundet sammen ved at det meste av eldre vei fra "Kleivan" til hovedvei i
området går over "Jordet". Det som er igjen av denne gamle veien pr dato, kan rustes opp til å fungere som
sammenhengende gårdsvei for å knytte dyrkede areal sammen.

Dette forslag om overføring/sammenslåing av areal bør vurderes seriøst dersom/når nye E39 gjennom området
planlegges i detalj, da nye gårdsgrenser vil redusere tap/skade vedrørende drift av landbruks, skog og utmarksareal
på "Jordet".

Mvh
Gunlaug Solås & Georg Sørtun

Kart referanser:
"Jordet":
https://norgeskart.no/#!?project=seeiendom&zoom=14&lat=6462074.14&lon=54803.88&markerLat=6462290.2773
31645&markerLon=54727.64868123532&panel=Seeiendom&showSelection=true&layers=1003,1013,1014,1015&so
k=Jordet
"Kleivan":
https://norgeskart.no/#!?project=seeiendom&zoom=14&lat=6462207.11&lon=55391.56&markerLat=6462114.6804
52609&markerLon=55143.368945312504&panel=Seeiendom&showSelection=true&layers=1003,1013,1014,1015&s
ok=Kleivan
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: Jonny Grundeland <Jonny.Grundeland@mandal.kommune.no>
Sendt: tirsdag 18. juni 2019 09:16
Til: Øen, Sara Maria Sabelstrøm
Kopi: Hollingsholm, Karl Arne; Håkon Lohne
Emne: VS: Innspill til E-39 trase Mandalkrysset - Lyngdal

Fikk denne nå nettopp. Sender den videre til dere selv om den har kommet etter fristen.

Vennlig hilsen

Jonny Grundeland
-------------------------------------------------

Mandal kommune
 Avdelingsleder plan, Teknisk Forvaltning
Telefon: +4738272808
Mobil: +4791807736

Epost: Jonny.Grundeland@mandal.kommune.no

Fra: Hans Stusvik <Hans.Stusvik@marnardal.kommune.no>
Sendt: tirsdag 18. juni 2019 09:12
Til: Jonny Grundeland <Jonny.Grundeland@mandal.kommune.no>
Emne: Innspill til E-39 trase Mandalkrysset - Lyngdal

Hei,
Viser til telefonsamtale i dag.
Gjennom arbeidet med viltkrysninger på strekningen Dølebro – Greipsland har jeg merket meg at den nye veien
skaper svært vanskelige krysningsforhold for vilt og andre.
Den nye traseen antar jeg tenkes bygd på samme lest. Høye skjæringer og store fyllinger, minimalt med broer og
tunneler.

Mellom Mandalskrysset og Mandalselva er det et stort våtmarksområde «Stemmen» hvor Lindlandstjønna er en del
av området.
Her tenkes en kjempefylling i myra med ditto konsekvenser for tjønna, fiske- og dyreliv.

Mitt spørsmål er:
Burde det vurderes en bro over området?

Håper dette innspillet kan tas med i de videre planarbeidet.

Mvh

Hans S Stusvik
Gnr 126 bnr. 1
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: cityplanner-notifications <cityplanner-notifications@agency9.com>
Sendt: fredag 14. juni 2019 09:56
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
Vedlegg: features.jpg

Response number: 16
Created: June 14, 2019, 07:56:24, UTC
Email: hehelli@online.no
Location: Henning Helliesen

Coordinate: (90257, 1012203)

Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes

Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Det er et viktig vilttrokk ved østre ende av Plommedalskjønn. Det er av stor betydning at viltet kan trekke fritt fra sør
til nord på Monefjellan . Det er et viktig område for Foss jaktlag og oss som grunneiere.
Viss her ikke blir en mulighet for passering hvil det begrense verdien av arealet sør for nye E39 vesentlig, da vi i
praksis ikke får tilgang til det.
Jeg ser fram til en positiv dialog og løsning på dette innspill.

Mvh.
Henning Helliesen
Farmoveien 523
4520 Lindesnes

Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst

Show suggestion
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: Rosland, Jan Henrik <jan.henrik.rosland@haraldsplass.no>
Sendt: fredag 14. juni 2019 18:55
Til: E39ML@sweco.no
Emne:  Fwd: IS: Høringsinnspill: planprogram Områderegulering E39

Mandalselva - Herdalen
Vedlegg: Ny E39.docx; ATT00001.htm

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: "Rosland, Jan Henrik" <jan.henrik.rosland@haraldsplass.no>
Dato: 14. juni 2019 kl. 17:06:48 CEST
Til: "'fellespost@mandal.kommune.no'" <fellespost@mandal.kommune.no>
Emne: IS: Høringsinnspill: planprogram Områderegulering E39 Mandalselva - Herdalen

Viser til Planutvalget i Mandal og invitasjon til høringsinnspill.

Jeg er grunneier som kan bli betydelig berørt av ny E-39 trase vest for  Mandalselva.

Jeg slutter meg til innspill forfattet av en arbeidsgruppe med Jon Martin Jakobsen i spissen, men vil
gjerne få komme med noen personlige innspill i tillegg,

Dette vedlagt!

Med vennlig hilsen

Jan Henrik Rosland
Grunneier
Haddelandsveien 275



Høringsinnspill til Planutvalget i Mandal

SAK: Ny E-39 Mandalselva – Herdalen

Det foreligger pr i dag tre alternative forsalg til ny trase gjennom Mandal: A-B syd, A-B midt og A-B
nord/nord2. A-B midt og A-B nord/nord2 krysser bl.a. Ommundsvannet, og nedslagsfeltene til
drikkevannskildene, mens A-B syd passer på sydsiden og påvirker ikke drikkevannsforsyningene .

Mandal kommune uttalte via Rådmann i november 2018 (ref nr: 2015/53-12, arkivkode L12),
følgende:

‴To av de foreslåtte korridorene går tvers gjennom Mandal kommunes drikkevannskilder. Etter
vannforskriften kreves det en utredning som godtgjør at «alle praktisk gjennomførbare tiltak settes
inn for å begrense en negativ utvikling i en vannforekomsts tilstand». Nye Veier henviser kun til
utredninger kommunen selv har fått gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av hovedplan vann.
Dette er utredninger som ikke ivaretar de krav som stilles til utredninger nødvendig for bygging av ny
firefelts motorvei. Rådmannen forutsetter at Nye veier utreder forhold blant annet knyttet til
konsekvenser ved en eventuell reduksjon av tilgjengelig vann for Mandal vannverk, reduksjon i
drikekvannnets kvalitet og risiko for potensiell forurensing av vannkildene. - - -

Nye Veier bør også utrede bruken av tunnel som et alternativ.‴

Denne kritiske uttalelsen er sterkt aktualisert gjennom tragedien som nylig rammet Askøy kommune,
der >2000 personer ble syke pga forurenset drikkevann.

I realiteten finnes det derfor kun to sikre alternativer:

1. Utrede videre korridor A-B syd og optimalisere denne
2. Legge tunnell under Ommundsvannet i trygg høyde på ca 50 -90 moh. Innslag sydøst for

Haddeland og utgang vest for Vrå (total lengde ca 6-7 km).

Ingen av disse alternativene har Nye Veier foreløpig gått videre med. Isteden har de kun
videreutviklet alt. A-B nord/nord2 og presentert en rekke videre detaljplaner som er forelagt oss som
grunneiere uten at noe politisk vedtak ligger bak, og der vi føler oss presset til å innstille oss på at
«slaget allerede er tapt» og at det ikke finnes noen andre realistiske alternativer.

Dette oppleves som både utilbørlig og arrogant. Jmfr avisartikkel i Lindesnes.

Når det gjelder de aktuelle gårdseindommene Øvre Undal, Ytre Lauvstø og Stiland, og til dels også
Nedre Undal som berøres mest av trase A-B nord/nord2 vil veiutbyggingen bety at mesteparten av
fulldyrket mark på disse gårdene forsvinner, i tillegg til våningshus og uthus. I praksis vil da disse
gårdseiendommene forsvinne, og de resterende skogs og utmarksområdene vil bare ha verdi som
tilleggsareal til gjenværende nabogårder.

Mosland gnr 116,1 som nå henger sammen med Lauvstø gnr 115,1 vil heller ikke kunne benyttes som
jordbrukseiendom eller til bygging av ny bolig uten betydelige restriksjoner da hele topografien heller
mot og drenerer til Moslandsvannet, som jo skal skjermes som framtidig drikkevannskilde.



Tilsvarende gjelder for Stiland, som også har eiendom på Mosland. Undal har heller ikke mulighet til
alternative bolig/gårdstun plassering.

Som jordbruks og skogbruksbygd med lange tradisjoner vil øvre Haddelandsgrend gjenstå som sterkt
redusert og forringet ved et slikt veivalg og med tap av mange boliger.

Området har fram til idag også vært et skattet jaktterreng for både småvilt og hjortevilt, og blir ved
en slik vei delt i to,  og topografisk gjennomgå en totalforandring som vil jage vekk eksisterende
viltstammer.

Bygda har dessuten lange historiske røtter som kan følges helt tilbake til steinalderen, og det pågår
nå lovende arkeologiske utgravninger som ligger midt i den tenkte tras A-B nord. Hvis funnene
avslører verneverdige skatter fra oldtiden, må man sørge for at dette bevares på stedet og ikke ender
som et billedarkiv i arkeologisk museum.

Mandal 14.06.19

Jan Henrik Rosland
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Innspill til områdereguleringsplan for E39 Mandal – Lyngdal øst

Innspill på Nye Veiers planforslag

Dette innspillet omfatter alternativ BC Grundelandsvatnet til Stedjedalen

I dette prosjektet har det vært ønskelig med innspill og synspunkter fra kommunene og fra andre
berørte, hvor disse skal så langt det er mulig bli hensyntatt i planprosessen.

Skofteland er ei lita grend med gårdsbruk og eneboliger på østsiden av Audna. Skofteland har i løpet
av en 10års periode hatt en betydelig økning av barn og unge, da flere småbarnsfamilier har etablert
seg her. Skofteland vil bli påvirket i stor grad under bygging av ny E39 med tanke på støy og
luftforurensing, samt en rekke visuelle endringer i landskapsbilde før og etter anleggsfasen som vil gi
store irreversible terrenginngrep.

Med tanke på hvordan anleggsområdet ser ut under utbygging på Lonelier pr.dags dato, så vil vi som
bor på Skofteland komme med et krav om at mest mulig vegetasjon blir ivaretatt opp mot
anleggsområdet. Dette vil ha stor betydning for støy og luftforurensing samt det visuelle innsynet vi
som bor i området vil bli utsatt for under bygging og drift av ny E39.

I dokumentet: KU FAGRAPPORT: FRILUFTSLIV/ BY- OG BYGDELIV er det listet opp flere punkter som
omfatter barn og unge.

Barn i lokalmiljøet opplyser at de går tur, sykler, går på ski og telter innover marka fra Skofteland. For
alle grupper som bruker "Gamle skoftelandskleivene" til jakt, rekreasjon og mosjon vil det oppstå
store påvirkninger av en høy skjæring gjennom høyden mellom Kårstølveien og dalen opp fra
Skofteland, og en stor fylling i dalen opp fra Skofteland. Både skjæringa og fyllinga vil danne en stor
barriere for ferdsel og området vurderes å bli sterkt forringet.

Fremkommelighet fra Skofteland opp "Gamle Skoftelandskleivene" bør ivaretas. Bru istedenfor
fylling vil oppheve barriereeffekten og redusere den negative konsekvensen.

Den ekstremt dype skjæringen mellom Rosheitjønna og Skoftedalen, har en dybde på ca. 35–50
meter over en lengde på ca. 500 meter. Skjæringen deler et platå i to og har dermed ingen forankring
i eksisterende landform. Vi mener at dette vil kunne gi grunnlag for en tunnel i området mellom
Grundelandsvatnet og Skoftedalen, for å ivareta eksisterende landskap.

Videre står det under punkt:

1.2.4 Barn og unge

Det er ingen skoler, barnehager eller tilrettelagte lekeplasser i eller nært inntil utredningsområdet. På grunn av
avstandene vil barn og unge som bor i utredningsområdet ha behov for skoleskyss.



Barn og unge på Skofteland har ingen offentlig tilrettelagt lekeplass, de bruker naturen og nærmiljøet
til utfoldelse av lek.

Ifølge Lindesnes kommune har elever på 2.-10.trinn som bor på nedre del av Skofteland har ikke krav
på skoleskyss da de ligger nærmere enn 4 km fra skolen. Fylkesveien som i dag benyttes som skolevei
for syklende og gående elever er svært dårlig. Veien mangler både sykkelsti og lys, den har i tillegg
mange dårlige siktsoner for kjøretøy som benytter veien.

Under bygging av ny E39 frykter vi en enda større belastning på denne allerede utslitte fylkesveien
fra Vigeland og opp gjennom Skofteland, som i dag har svært begrenset trafikk. Den gruppen som blir
mest belastet er igjen barn og unge.

Bygninger i nærhet til ny vei vil bli berørt av støy i anleggsperioden. Særlig i områdene nært
tunnelpåhugg og massedeponier (midlertidige og permanente) må det forventes betydelig støy i
anleggsfasen.

Det er med stor bekymring for oppvekstvillkårene for våre barn og unge når en ser at de kan bli
utsatt for denne støyproblematikken i anleggsfasen. Støy og luftforurensning fra sprenging, pigging,
steinknusing, lasting og lossing kan medføre negative konsekvenser for bygdeliv og rekreasjon i
nærområdene til anleggsarbeidene.

Det må få høy prioritet å begrense disse ulempene i anleggs- og driftsfasen. Skofteland vil bli utsatt
for støy og luftforurensning fra ny, trafikkert europavei som forringer kvaliteten på opplevelse og
rekreasjon.

Forurensning av jord og vann

Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann, 2000) og vannforskriften stiller krav om god
miljøtilstand i vannressursene, og at prosjektet ikke skal forringe mulighetene til å oppnå god
miljøtilstand. Dette betyr også at det ikke skal iverksettes aktiviteter som kan føre til en forringelse av
vannkvaliteten.

Forskriftens formål er å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og kvalitet, herunder
å sikre at drikkevannet ikke inneholder forurensning av noe slag. Forskriftens § 4 forbyr forurensning
av vannforsyningssystem dersom dette kan medføre fare for forurensing av drikkevannet.

Alle gårdsbruk og eneboliger på Skofteland har private grunnvannsbrønner som sin resurs for rent
drikkevann. Vannkvaliteten er svært god pr. dags. Frykten for at vårt vann vil bli forringet med tanke
på avrenninger fra en skissert fylling er stor.

Et direkte inngrep i form av stor fylling i dalen opp fra Skofteland vil forringe fiske-, bade- og andre
rekreasjonsopplevelser tilknyttet bekk og elv. Sprengsteinsmasser representerer en potensiell
miljørisiko fordi de inneholder sprengstoffrester (nitrogen) som ved høy pH kan danne ammoniakk i
vann. Ammoniakk i tilstrekkelig høye konsentrasjoner er akutt giftig for fisk. Videre er
mineralpartikler fra sprengstein skarpe og kan skade fiskens gjeller. Sprengsteinmasser vil også
inneholde noe oljerester fra anleggsmaskiner. Oljerestene og andre miljøgifter kan skade akvatiske
organismer.

Bekken som går fra elven Audna og slynger seg gjennom Skofteland er en viktig gytebekk for fisk. Det
er også observert store mengder med små ål i bekken de siste året. Det har de siste 20 år blitt



registrert en meget sterk nedgang i ålebestandene i Europa, noe som har ført til at ålen i 2006 ble
satt opp på rødlisten, klassifisert som kritisk truet.

Lakse- og innlandsfiskeloven (Lov om laksefisk og innlandsfisk, 1992) og forskrift om fysiske tiltak i
vassdrag, forbyr å iverksette fysiske tiltak som kan endre produksjonsmulighetene for fisk eller andre
ferskvannsorganismer.

Viser til formålet med YM-planen som er det sentrale dokumentet for ivaretakelsen av miljøverdier i
prosjektet:

Formålet er å konkretisere hvordan ytre miljøhensyn skal innarbeides og følges opp under videre
detaljplanlegging og deretter utbygging, og på en slik måte bidra til minst mulig ulempe for
omgivelsene og de som er berørte av tiltaket.

Videre så må det refereres til punkt: 1.5 Føringer fra lovverk

En rekke lover gir føringer for arbeidet med ytre miljø i planprosjektet

Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold, 2009)

Viltloven (Lov om jakt og fangst av vilt, 1981)

Lakse- og innlandsfiskeloven (Lov om laksefisk og innlandsfisk, 1992)

Forurensningsloven (lov om vern mot forurensninger og avfall, 1981).

Kulturminneloven (Lov om kulturminner, 1978)

Produktkontrollloven (Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester, 1976)

KU Fagrapporter beskriver i stor grad ulempene vi som bor i området vil bli utsatt for, men vi deler
ikke konsekvenser som er beskrevet som "noe negativ" og "middels negativ konsekvens" som reelt
beskrivende for vår del. Vi mener at riktig beskrivelse av konsekvenser for tiltak i tilknytning til våre
liv er svært negative.

KU FAGRAPPORT: FRILUFTSLIV/ BY- OG BYGDELIV

1.4.1 Vurdering av alternativ BC

Konsekvensen for Skofteland med omegn vurderes å bli noe negativ. Veitraseen vil medføre en høy
skjæring gjennom høyden mellom Kårstølveien og dalen opp fra Skofteland, og ei stor fylling i dalen
opp fra Skofteland. Både skjæringa og fyllinga vil danne en betydelig barriere for ferdsel.

1.7 Konsekvenser i anleggsperioden

Anleggsperioden kan medføre dårlig framkommelighet og tilgjengelighet for friluftsliv og på
ferdselsårer der folk ferdes for rekreasjon, friluftsliv, jakt og fiske. Støy og luftforurensning fra
sprenging, pigging, steinknusing, lasting og lossing kan medføre midlertidig negative konsekvenser
for bygdeliv og rekreasjon i nærområdene til anleggsarbeidene. Avrenning til vann og vassdrag kan
medføre forringede fiske- og bade muligheter.



KU Fagrapport: Landskapsbilde

1.4 Samlet vurdering av konsekvens for delstrekning BC

Alternativene BC og BC 2 ligger i en ekstremt dyp skjæring mellom Rosheitjønna og Skoftedalen, det
vil si ca. 35–50 meter over en lengde på ca. 500 meter. Skjæringen deler et platå i to og har dermed
ingen forankring i eksisterende landform. Alternativene krysser Audnedalen rett nord for Skofteland,
det vil si området der dalen snevres inn og deles opp i to landskapsrom. Brokonstruksjonen gir både
et brudd i dalens romforløp, men er også lokalisert slik at den følger og fremhever de store linjene i
landformen. Vest for Audnedalen ligger korridoren mellom to høydedrag. Øst for dalen ligger
korridoren mellom to mindre koller. Tiltaket gir en stor og visuelt iøynefallende fylling over
Skoftedalen. Det vurderes at tiltaket for både BC og BC 2 samlet sett gir middels negativ konsekvens.
BC 2 gir mest omfattende terrenginngrep, mens BC gir store fyllinger i vann.

1.8 Skadeforebyggende tiltak som kan gi endret konsekvensgrad

Alternative løsninger for krysning av Audnedalen vil kunne gi mindre konsekvensgrad for fagtema
landskapsbilde. Det bør vurderes løsninger der veilinjen a) heves vesentlig mellom
Grundelandsvatnet og Hogstøltjønna og b) senkes vesentlig mellom Grundelandsvatnet og
Hogstøltjønna. I alternativ b) vil dette kunne gi grunnlag for en tunnel i området mellom
Grundelandsvatnet og Skoftedalen.

Fremkommelighet fra Skofteland ved Audna oppover dalen bør ivaretas (trasé BC2). Bru istedenfor
fylling vil oppheve barriereeffekten og redusere den negative konsekvensen og skal vurderes i
detaljreguleringsplanen.

Oppsummert mener vi at ny E39 slik den er modellert i utmarka nord/øst for Skofteland har for store
negative konsekvenser for landskapsbilde, friluftsliv og naturmangfold. Vi ønsker primært tunnel i
stedet for dyp skjæring. Vi mener videre at fyllingen over Skoftedalen bryter med nasjonale mål for
landskapsbilde og jordvern og har så store negative konsekvenser for naturmangfoldet at
reguleringsplanen her må sikre en løsning med bro.

Hilsen

Jarl-Ivar Bendixen m/familie, Rune Røksland m/familie og Ronny Warmbrodt m/familie
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Personlig Høringsuttalelse ‐ Områdeplan E39 Mandal ‐ Lyngdal – Morten Kjær Enger
 
Mitt navn er Morten Kjær Enger. Jeg er eier av gr.119 bnr.5. Jeg har tidligere sendt mine bemerkninger til disse
planer i forbindelse med planprogrammet. Jeg viser til det jeg der har anført, se vedlegg. Jeg tillater meg også å
legge til og presisere følgende:
 
1. Hytten min på Øvre Undal ble tillatt bygd av kommunen 08.06.2015. Plasseringen var forenlig med gjeldende
kommunedelplan for E39 vedtatt samme år. At kommunen nå ‐ samtidig med at hytta er ferdig bygd (ferdiattest
april 2018)  ‐ kanskje skal se bort fra premissene for tillatelsen, er svært skuffende og overraskende. Kommunen
må ha i mente at det er kommunens plan som er til behandling ‐ ikke Nye Veiers. De er kun forslagsstiller.
 
2. Vedr. kommunedelplanen, har Nye Veier elegant endret denne fra å gå i tunnel gjennom Sodeland til å gå i
dagen. Selvfølgelig kun av økonomiske grunner.
 
3. Den første skissen jeg fikk fra Nye Veier indikerte at veien skulle gå i tunnel gjennom Undalsheia. Dette går Nye
Veier nå bort fra. Selvfølgelig kun av økonomiske grunner. Denne traseen ville reddet både Nedre og Øvre Undal
samt Kjær‐gårdene med flere.
 
4. Hele dette område ble for noen år siden foreslått til kulturlandskap. Landbruksforvaltningen har i sin
høringsuttalelse presisert at nevnte tunnelalternativ er desidert å foretrekke. I motsetning til Nye Veier,
selvfølgelig kun av økonomiske grunner.
 
5. Jeg håper inderlig ‐ og har tiltro til politikerne i kommunen ‐ at det ses bort fra kun økonomiske hensyn i valg av
trase. Jeg ber innstendig om at kommunen ved behandlingen av deres plan går for å «pulverisere» utgiftene til
prosjektet i steden for å radere bort et helt kulturhistorisk samfunn som skal ha ligget der helt fra tiden omkring
Svartedauen. Kun av økonomiske grunner.
 
Apropos kultur og historie; Kjær‐slekten har som nevnt lang tilhørighet til området, og vi har i generasjoner, vært
opptatt av å bevare denne. Dersom Nye Veiers forslag vedtas av kommunen rives tilhørighet bort for all fremtid,
av kun økonomiske grunner. Det kan unngås. Jeg legger til illustrasjon ved bilde av en pokal gitt til tidligere eier av
område Bent Thommesen Kiærre (det som i dag er Kjær) i 1787, med inngraveringen: "Erverdig Mand som hædrer
med din flid den agtbar Bondestand bliv heldig ved og brug din ædle tid til gavn for Norges land. Af det
christiandsandske oekonomiske selskap. Foræret Bent Thommesen Kiærre den 29 januari 1787."
 
6. Jeg håper at kommunen tar hensyn til også andre interesser enn rent pengemessige, som for meg synes å være
Nye Veiers hovedformål og som man går langt i å rendyrke for å berettige deres eksistens. Det vil si ‐ jeg
forutsetter at kommunen er sitt forvalter ansvar bevisst og vurderer mer helhetlig basert på alle saklige hensyn,
også de ikke økonomiske hensyn som jeg som borger og dirkete berørt her viser til. Jeg viser jeg for øvrig til felles
uttalelse fra området som tar et videre perspektiv, og som jeg stiller meg bak.
 
Jeg krever at planutvalget foretar befaring av området, herunder min eiendom og hytte, før politisk behandling av
saken.
 
Mvh Morten Kjær Enger
enger@advkjaer.no
47621311
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Høringsinnspill til planprogram Nye Veier E39 Mandal - Lyngdal - Morten Kjær Enger

Undertegnede er eier av Gnr. 19/Bnr. 5 i Mandal kommune, Øvre Undal i Holum, og er en av 
avsenderne for felles høringsinnspill utarbeidet av arbeidsgruppe for berørte parter ved A-B, 
nord- og midtre trasè. Det vises følgelig til dette, men jeg vil også allerede på dette stadium gi 
noen ytterligere mer personlige merknader.
 
Kjær-slekten, som jeg kommer fra, har svært lang historie i dette området. Det har vært viktig 
for oss å bevare en forankring til stedet som familien i generasjoner har verdsatt - og verdsetter 
- så høyt. For noen år siden tok jeg over størsteparten av skogseiendommen, mens min fetter 
Simon Kjær tok over det gamle huset og låven.
 
Så etter noen år med overveielser bestemte jeg og min kone oss for om lag to år siden for å 
realisere en drøm - å bygge en liten hytte/koie på dette familie-stedet. Dette var en stor 
investering for oss, og hvor vi hadde spart penger nettopp for dette formål i mange år. Den stod 
endelig ferdig i fjor. Dette ble gjort - og godkjent av kommunen - etter grundige vurderinger, 
herunder ift den ferske kommunedelplanen, som tilsa at en ny motorvei ikke ville være til 
ulempe for plasseringen av hytten/koia. Dette er nå blitt en liten perle, som barna og voksne 
allerede elsker å være på. Jeg legger ved noen bilder.
 
Planene våre med dette stedet har vært langsiktig; ved at vi, våre barn og fremtidige 
generasjoner skal benytte dette stedet til tømmerdrift, dyrking, rekreasjon og et deilig pusterom 
i en ellers hektisk hverdag ikke så langt fra der vi bor, og med kun noen minutters kjøretur ned 
til den hyggelige byen Mandal. Uten å være dommedagsprofeter, så har vi også sett hen til at 
klima og andre forhold kan gjøre fremtiden usikker for våre barn, og et slikt sted, med de 
muligheter som ligger i en større natureiendom, er verdifull og utgjør en sikkerhet også i større 
perspektiv for oss. Planen er etter hvert bl.a. å gå i  gang med å opparbeide tidligere innmark - 
ca 30 da. Vi legger vekt på jordvern. Eiendommen grenser opp til Undalstjønna hvor vi bader og 
fisker. P.g.a. bl.a.  forurensning og mikroplast (ref. nedenfor), vil jo dette være umulig for 
fremtiden, om traseen skulle gå over eller nærme denne. Tilsvarende vil det ødelegge for 
jaktmulighetene på eiendommen, som har vært og vil være en viktig del av utnyttelse av 
ressursene tilliggende eiendommen i generasjoner. 
 
Like ved hytta i sydøstlig retning har vi oppdaget en «ruggestein». Oss bekjent finnes det svært 
få av slike, og den må vurderes fra et bevaringsperspektiv. Det kan vises til tilsvarende prosess 



ifm utbygging av Justneshalvøya, og hvor et slikt sjeldent forekommende ble besluttet bevart. Vi 
antar at arkeologer ser på dette med tilsvarende øyne og at de relevante instanser og fagmiljøer 
får oversendt informasjonen her. Jeg legger ved 3 bilder av ruggesteinen på eiendommen vår. 
Jeg legger også ved noe dokumentasjon fra prosessen ifm justnesheia utbyggingen til 
informasjon.
 
Området var for noen år siden foreslått til kulturlandskap.
 
En del av eiendommen min er forøvrig satt av til spredt boligbebyggelse i Kommuneplanen. 
 
Overraskelsen var stor da planene om en endret trase begynte å komme for en dag. Slik vi ser 
dette, vil en godkjenning av en slik trase bryte dette med grunnleggende krav til 
forutberegnelighet og forsvarlighet. Det vil bety at vi mister en del av vår familieforankring, en 
urørt plass med sunn natur og muligheter for rekreasjon, og vi mister vi en plass som vi nettopp 
har investert betydelige sparemidler. Jeg vil minne om at krav om forutsigbarhet er i dag nevnt 
spesifikt i pbl. §1-1 - lovens formålsbestemmelse. Formålsbestemmelsen er ikke bare en 
«ønskebestemmelse», den er en materiell bestemmelse som kommunen skal sørge for at 
vektlegges og overholdes, og som skal hindre at man innretter seg på feil premisser.  
 
Traseen slik foreslått, vil ikke bare valse over eiendommen vår, den vil også eksponere 
drikkevann og urørt natur, herunder ift mikroplast. Som kjent er mikroplast i naturen et stadig 
økende problem, og slitasje av bildekk er den største kilden til mikroplast og danner ca 5000 
tonn (!) mikroplast per år. Dekkslitasje ender opp sammen med veistøvet, som også består av 
asfaltslitasje og partikler fra veimarkeringer. Mye av dette veistøvet vil bli liggende på bakken 
utenfor veibanen - på vår eiendom. Mikroplasten kan havne i drikkevannsbrønnen vår dersom 
traseen da ikke valser direkte over denne og/eller hytta. Tanken på risikoen for at dette kommer 
i drikkevannet til våre barn er fortvilende. I tillegg kommer at støyen fra veien i en slik trase vil 
frata stedet som en fredfull plass for rekreasjon.
 
Vi forutsetter kommunen gjør helhetlige vurderinger her, og hever seg over trusler fra Nye Veier 
om å nedprioritere byggingen hvis de ikke får det som de vil. Kommunen er forpliktet til å ta et 
bredere perspektiv enn det smalere mandatet til Nye Veier. Det forutsettes, som vi har 
oppfattet at Nye Veier og deres konsulent presiserte i møte, at «ikke-prissatte» forhold ville 
være like viktige temaer som «prissatte» forhold ved vurderingen av det som er 
samfunnsnyttig beste løsning.

Dette er sendt til angitt adresse som oppgitt av Nye Veier og Mandal kommune som 
planmyndighet.

Mvh Morten Kjær Enger



Vedlegg: IMG_5720.jpg



Vedlegg: IMG_5713.jpg



Vedlegg: IMG_5708.jpg



Vedlegg: IMG_5608.jpg



Vedlegg: IMG_5581.jpg



Vedlegg: IMG_5196.jpg



Vedlegg: IMG_4660.jpg



Vedlegg: IMG_4656.jpg



Vedlegg: IMG_5602.jpg



Vedlegg: IMG_1434.jpg



Vedlegg: IMG_1435.jpg



Vedlegg: IMG_1436.jpg



Vedlegg: Fra reguleringssak Justneshalvøya.pdf



Vedlegg: Fra reguleringssak Justneshalvøya.pdf



Vedlegg: Fra reguleringssak Justneshalvøya.pdf



Mandal.  
3.6.2019 

Høringsinnspill vedr. områderegulering 
E39 Mandal vest/Lyngdal øst. 
 
Høringsfrist: 14.6.2019 
 
 

1. Forord: 2 

2. Drikkevann: 2 
2.1 Sikkerhet mot forurensning 3 
2.2 Feil forutsetninger i utredningsgrunnlaget knyttet til drikkevann. 4 
2.3 Drikkevannskvantitet. 5 
2.4 Privatrettslige rettigheter og kommunale avgifter. 6 

3. Naturressurser. 6 
3.1 Landbruksinteresser 6 
3.2 Alternativ AB - Midt. 7 
3.3 Alternativ AB - Syd 7 

4. Naturmangfold og kulturarv. 8 
4.1 Naturmangfold som ikke er hensyntatt i utredning. 9 

4.1.1 Pkt. 4, s. 36 (Verneområder) 10 
4.1.2 Pkt. 5.5.2, s. 57 (Vurdering av delområdets verdi Mandalselva – 
Grundelandsvatnet delstrekning AB Nord) 10 
4.1.3 Undal-Lauvstø 10 
4.1.4 viltrekk. 10 

4.2 Lys- og lydforurensning. 10 
4.3 Kulturarv. 11 

5. ROS-analyse. 11 
5.1 Drikkevann 12 
5.2  ad pkt. 7.1.3: Ras, skred. 12 

6. Avsluttende bemerkninger og forslag til utbedringer. 13 
6.1 Forslag til utbedring av plankart totalt. 13 
6.2  Subsidiært forslag til utbedring av plankart for østlig del. 14 
6.3 Subsidiært forslag til utbedring av plankart vestlig del. 14 
6.4 Subsidiært forslag til utbedring av plankart vestlig del nr. 2 14 

 

1 



1. Forord:  
Dette høringsinnspillet vil i det vesentligste dreie seg om trasé A-B nord, nord 2 og midt. 
Innspillet vil fokusere på drikkevann, naturmangfold, naturressurser og kulturminner, og 
forurensning, herunder normal forurensningsfare knyttet til drikkevann samt lyd- og 
lysforurensning. Det vil også bli gitt innspill knyttet til ROS-analysen. 
 
Høringsinnspillet er et samlet innspill gitt av arbeidsgruppe fra berørte parter i trasè A-B nord 
og midt.  
 
Arbeidsgruppen er kjent med at dette er en overordnet plan. Det må likevel understrekes at 
forslaget til plan er basert på en sammenligning av traseer. Når flere overordnete planforslag 
skal sammenlignes må de være så godt utredet som overhodet mulig. Et grundig arbeid på 
dette tidspunkt i planprosessen vil være nødvendig for å få et riktig 
sammenligningsgrunnlag. Eventuelle endringer i en trase, som f.eks tunneller, avbøtende 
tiltak og ukjent massebalanse vil kunne påvirke kostnadsberegningene for de forskjellige 
traseene forskjellig. Arbeid som gjøres på dette punktet i planprosessen vil komme til nytte 
ved detaljregulering, og kan medføre besparelser både i tid og penger senere i prosessen. 
Ikke minst kan et godt arbeid her medføre at det blir valgt en korrekt og samfunnstjenlig 
trase.  
 
Arbeidet med dette høringsinnspillet vanskeliggjøres ved den store graden av usikkerhet vi 
møtes med hos Nye Veier. Det blir til stadighet vist til at man ikke vil si noe sikkert før 
endelig trase er fastlagt, og store deler av våre bekymringer skal først imøtegås i 
detaljregulering. Vi er derfor tvunget til å imøtegå planforslaget med samme grad av 
usikkerhet som rundt planprogrammet. Det gjør det vanskelig for oss å fremlegge en god og 
ryddig argumentasjon. 
 
Vår oppfatning er at det er lagt mer ressurser i å utrede nytten ved å legge vei i nordlig trasé 
enn å søke en optimalisert veikorridor. Vi har derfor tatt oss den frihet å foreslå en alternativ 
trasé som ikke bare sikrer drikkevannsområdene våre, men som også ivaretar bebyggelse i 
traseen på en mye bedre måte.  
 
Vi vil i dette høringsinnspillet hovedsakelig peke på faktorer knyttet til drikkevann, 
naturressurser (herunder landbruksinteresser), naturmangfold og kulturarv og fagrapport 
ROS, før vi kommer med forslag til konkrete løsninger som vi mener burde utredes for å se 
om de ivaretar de problemstillinger vi har møtt på.  

2. Drikkevann:  
I henhold til drikkevannsforskriften er det forbudt å forurense drikkevann. Forbudet gjelder 
alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at 
drikkevannet blir forurenset. 
 
I det følgende vil vi peke på fem forskjellige temaer knyttet til drikkevann: 
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- Sikkerhet mot forurensning. 
- Feil i forutsetningene for utredningen.  
- Kvantitet av drikkevann. 
- Privatrettslige forhold.  
 
Temaet “drikkevann” er sammenfattet. Enkelte kapittel vil derfor til en viss grad bygge på 
hverandre, og peke på forhold som er eller vil bli, belyst i andre kapittel.  

2.1 Sikkerhet mot forurensning 
Det er politisk konsensus om at drikkevannskildene er viktige å verne. NV virker å være av 
den oppfatning at drikkevannskildene kan sikres “godt nok”, med avbøtende tiltak, 
omregulering av drikkevannkjeden og overvåkning av vannressursene før, under og etter 
anleggs- og driftsfase.  
 
Det finnes til dags dato ingen tiltak som sikrer fullstendig mot menneskelig feil. Vi viser til 
artikkel i Fædrelandsvennen av 10.5.19 hvor det fremgikk at entreprenører ved E39 
Kristiansand vest- Døle bru tippet masser bestående av sprengningsrester og steinstøv i 
flere vann før avklaring hos forurensningsmyndighet. Likeens kan man se på 
sprengningsulykken i Follo, hvor ca 7000 liter nitrogen rant ut i nedslagsfeltet til drikkevannet 
for 40 000 innbyggere.  
 
I kommunedelplanens rekkefølgebestemmelser legges det til grunn det skal foreligge en 
godkjent tiltaksplan for sikring av drikkevann. Dette er etter vår oppfatning et forsøk på å 
utsette problemet til vi er forbi den demokratiske prosessen. Igjen viser vi til at dersom 
traseene ikke er godt nok utredet vil sammenligningsgrunnlaget ikke være godt nok.  
 
Skal drikkevannet sikres mot forurensning bør avbøtende tiltak avklares i god tid før 
detaljregulering. Det er gjennomført en ROS- analyse som delvis berører dette temaet. Vi 
kommer tilbake til denne.  
 
Angående kvalitet er det kun utredet i henhold til dagens situasjon og et null-alternativ. NV 
tar opp kjente forurensningskilder på tidspunktet hvor planprogrammet ble vedtatt.  

- Det er ikke godtgjort rensing for mikro- og nanoplast.  
- Det er heller ikke hensyntatt store forekomster av sørv i Møglandsvannet som direkte 

påvirker vannkvaliteten.  
- Avbøtende tiltak synes å bero på lokal rensing av avrenning fra veien. Svevestøv og 

nedfallsoner synes dårlig vurdert.  
 
Langtidsvirkningen av forurensningen synes lite berørt. I tilleggsutredningen står det at man 
ved en omlegging av drikkevannskildene vil “fjerne risiko for forurensning fra vei på 
hovedkilde og suppleringskilde.” Risko kan kun fjernes ved å legge traseen utenfor 
drikkevannsområdet. Avbøtende tiltak kan kun redusere risiko. Denne samme 
argumentasjonen møter vi i ROS-analysen.  
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2.2 Feil forutsetninger i utredningsgrunnlaget knyttet til drikkevann.  
Nye Veier ble pålagt å utføre en tilleggsutredning for drikkevann i Mandal kommune.  
 
Tilleggsutredningen for drikkevannskapasitet i Mandal kommune finner vi i 
konsekvensutredningens Hovedrapport, pkt. 7.  
 
I pkt. 7.2.2 står det blant annet: “I områdereguleringen foreslås en omlegging av 
drikkevannssystemet ved at Omundsvatnet utgår som suppleringskilde og erstattes av 
Møglandsvatnet” (sic) 
 
Vi bemerker at Møglandsvannet allerede i dag i praksis er suppleringskilde. Møglandsvannet 
er i dag et regulert vann med ett utløp, som går til Ommundsvannet. Utsagnet er altså 
misvisende, og gir inntrykk av at vi beholder samme kapasitet, ved at vi erstatter noe som 
forsvinner. Dette stemmer ikke.  
 
I pkt. 7.2.3 vises til Mandal kommunes Vannplan for beregning av nødvendig kapasitet. Det 
er skuffende Nye Veier og Sweco ikke tar en selvstendig vurdering av kapasiteten. 
Forslagstiller lener seg på Mandal kommune sine vurderinger gjort frem til år 2057. I en 
revidert rapport strekkes tidshorisonten til 100 år. Dette er en fortsatt en snever tidshorisont. 
Vi stiller også spørsmål ved grunnlaget for vurderingene gjort rundt tilgjengelig kapasitet i 
vannmagasinene, da dette er Mandal kommunes egen vannrapport som legges til grunn. 
Nye Veier har altså ikke tatt en selvstendig vurdering av drikkevannskapasiteten.  
 
Utredningen forutsetter normale klimapåslag, og at kapasiteten i drikkevannene vil være 
uendret. Ingen sekundæreffekt av klimaendringer vurderes.  
 
Det er videre bekymringsverdig at det legges til grunn en gjennomsnittskapasitet gjennom 
året. Kapasiteten må utredes med forutsetninger for ekstreme tørkeperioder, som vi har sett 
flere ganger de siste årene.  
  
Ved vurdering av kapasitet fremgår det av vedlagt kart i tilleggsutredningen at Ljosevannet 
er inntatt som nedbørsfelt til Møglandsvannet. Dette er delvis korrekt, men det utelates å 
nevne at Ljosevannet er knyttet til Holum vannverk. Når det gjelder tilførselen fra 
Ljosevannet til Møglandsvannet kan ikke forslagstiller ha gjennomført tilstrekkelige 
undersøkelser i felt. Bekken, som man kan skritte over, har minimal vannføring store deler 
av året, og går ofte tørr om sommeren.  
 
Det er videre gjort feil i tabell 3.3 som viser feil reguleringshøyde for Ommundsvannet. Dette 
gjør at vi er mistroiske til kvaliteten av dette arbeidet.  
 
I tilleggsutredningen, kap 5, vises det til undersøkelser fra Statens Vegvesen fra 2016 og 
2017. Det er ikke holdbart en må lete i bakgrunnsmaterialet for å finne viktig og relevant 
informasjon. Vi stiller også spørsmål ved relevansen av undersøkelsene? Forutsetningene 
synes å endres med høyere fartsgrense, topografi på stedet og lokale værforhold uten at 
dette vurderes i utredningen.  
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Det er gjentatte ganger skrevet at avbøtende tiltak er å lede avrenning bort fra vei for 
rensing. Avrenningen skal være dimensjonert for 200 års-flom. Det er derimot ikke godtgjort 
forurensning fra svevestøv som ikke fanges opp av avrenning på selve veien. Salting og 
brøyting synes heller ikke problematisert.  
 
Nye Veier har tatt for lett på oppgaven å utrede drikkevannskapasiteten. Dette er ikke i tråd 
med planprogrammet, eller de politiske signal som er gitt om å sikre drikkevannskapasiteten 
både i kvantitet og kvalitet.  
 
Rent vann blir mer og mer mangelvare. Da kan det ikke være verken bærekraftig eller 
samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge 4-felts motorvei gjennom et drikkevannsområde som 
i utgangspunktet er uberørt. Dersom et slikt alternativ kommer ut mer samfunnsøkonomisk 
lønnsomt enn alternativer som ikke berører drikkevannsområder, må det være alvorlige feil i 
vektingen av konsekvensene og/eller feil med langsiktigheten i analysene.  

2.3 Drikkevannskapasitet.  
Nye Veier legger til grunn det er tilstrekkelig vannkapasitet i Møglandsvannet og 
Skadbergsvannet til å levere vann til Mandal de neste 100 år.  
 
Som vi allerede har pekt på mener vi det er gjort enkelte feil i grunnlaget for utredningen. 
Utredningen gir derfor et feil og forenklet uttrykk.  
 
I kapittel 3.4 i tilleggsutredningen refereres det til at Mandal kommune i sin planlegging har 
et fremtidig vannbehov på 100 l/s på årsbasis. Ved normal regulering påstås det i rapporten 
at Møglandsvannet og Skadbergsvannet med hhv. 101 l/s og 27 l/s er tilstrekkelig. Som vi 
allerede har pekt på er det en overdrivelse å legge til grunn Ljosevannet. Det stilles derfor 
spørsmål om hvor mye Ljosevannet utgjør av Møglandsvannets kapasitet? 
 
Videre legges til grunn Moslandsvannet kan levere 57 l/s. Dersom Møglandsvannet settes ut 
av spill vil altså kombinasjonen av Moslandsvannet og Skadbergsvannet kunne levere 84 l/s. 
Med andre ord, ikke tilstrekkelig kapasitet for Mandal kommune. Utredningen burde 
inneholde en ROS-analyse for leveringssikkerhet.  
 
Utredningen tar utgangspunkt i gjennomsnittlige beregninger, og er etter vårt syn ikke 
utredet med hensyn til klimautfordringer og tørkeår. Eksempelvis kan nevnes at 
Møglandsvannet i dag kan tappes 1,4m. fra maks vannstand. Vannet holder sjeldent maks 
vannstand gjennom sommeren. Dette må tas høyde for.  
 
Vi understreker at Moslandsvannet i dag er Mandal kommunes reservevann. Det er ingen 
reserver etter dette er tatt i bruk. Det burde utredes eventuelle reserver eller erstatning for 
dagens reservevann.  
 
Vurderingen rundt drikkevannskapasiteten er direkte knyttet opp mot leveringssikkerhet og 
sårbarhet. Det kan ikke være tvil om at foreslåtte trase medfører mindre leveringssikkerhet 
for Mandal kommune i fremtiden. Dersom et av vannene blir irreversibelt skadet vil Mandal 
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kommune etter all sannsynlighet ikke ha nok drikkevann til sine innbyggere. Mandal 
kommune har i dag stor fleksibilitet i vannkildene, noe som vil forsvinne i stor grad ved 
foreslåtte kommunedelplan. Blant annet har episoden i Askøy nå nylig vist oss viktigheten av 
et fleksibelt vannsystem. 
 
Summa summarum kan man ikke komme unna at ca ⅓ av Mandals drikkevann forsvinner 
med foreslått løsning. Tiltaket vil være irreversibelt.  

2.4 Privatrettslige rettigheter og kommunale avgifter. 
Dersom Mandal kommune går for en omorganisering av drikkevannkjeden vil det 
antageligvis være nødvendig med nye konsesjoner og skjønnsforretninger. Dette burde 
inntas som rekkefølgekrav i kommuneplanen for å ivaretas og sikres på et tidlig tidspunkt. 
Mandal kommune vil ellers kunne risikere uforutsette utgifter knyttet til realiseringen av E39.  
 
Rettigheter til etablering av hovedvannledning bør avklares før tillatelse til utbygging.  
 
Uavhengig av privatrettslige avtaler vil Mandal kommune overta flere kilometer med 
hovedvannledninger og ekstra pumpe/rensestasjoner som vil kreve vedlikehold og 
driftskostnader. Mandal kommune bør sørge for en avklaring rundt sine utgifter, og hvorvidt 
dette må løses med økte utgifter på abonnenter.  

3. Naturressurser.  
“Fagtema Naturressurser omfatter jordbruk, utmarksarealer (beite, jakt og fiske) vann- og 
mineralressurser” 
 
Drikkevann er en del av naturressursene, men omhandles separat i eget kapittel.  
 
I sin innstilling til planutvalgets møte 10.4.19 skriver teknisk etat ved Rådmannen at de 
savner mer konkret rundt landbruk, matjord, nydyrkingsareal og eventuelt jordbank. Vi synes 
holdningen til landbruksforvaltningen er sentrale i denne sammenhengen.  
 
I tiden etter vedtatt planprogram har Nye Veier bearbeidet det innkomne materialet. Det er 
vår oppfatning at det i hovedsak er lagt mer ressurser i bearbeiding av den nordlige traseen, 
enn det er lagt ressurser i å søke optimalisert veitrase.  

3.1 Landbruksinteresser 
I henhold til forslag til kommunedelplan § 5.2 skal det ilegges strenge restriksjoner i 
hensynssone H190 3 og H190 4. Bestemmelsen lyder: “Innenfor området tillates ikke noen 
aktivitet eller fysiske inngrep som kan medføre fare for forurensing av vannkilden. Det tillates 
heller ikke noen form for husdyrhold eller annen type landbruksdrift.” 
 
Området merket i hensynssonene er i dag dyrket mark. Vil kommunen innføre samme 
restriksjoner rundt resten av Møglandsvannet, og er det vurdert hvordan dette vil påvirke de 
aktivt drevne gårdsbrukene i området? Vil samme restriksjoner kunne forventes rundt 
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Moslandsvannet? En skjev fordeling av hensynssoner kun ved den ene siden av 
Møglandsvannet anses tåpelig. Det er naturlig å legge til grunn at hele nedbørsområdet må 
ha samme restriksjoner, for å unngå situasjoner som i skrivende stund pågår i Askøy, hvor 
E-Coli smitte i drikkevannskilden rammer over 2000 innbyggere. Dette vil medføre at noen 
av de største og beste jordene på ved Møgland, Kolstad og Skrøvje legges under 
restriksjoner.  
 
I praksis medfører dette store verditap for bøndene i området, og vil kunne 
forvanske/umuliggjøre driften for flere store aktører, som ikke er direkte berørt av 
kommunedelplanen, og således ikke har fått vært delaktig i prosessen til dette tidspunkt.  
 
Kommunen må i så fall stille krav om etablering av nye landbruksområdet for å overholde sin 
forpliktelse i henhold til nasjonal jordvernstrategi. Vi ser ikke dette er hverken vurdert eller 
omtalt i utredninger knyttet til landbruksinteresser eller drikkevann.  
 
Vi viser til uttale til høring for planprogrammet fra Fylkesmannen, Bondelaget og 
Fylkeskommunen hvor det stilles krav til at matjord skal erstattes og bevares. Foreslåtte 
tiltak medfører i praksis det samme tap av matjord for flere gårder, uten at det er stilt krav til 
reetablering av utnyttbar matjord. Forslaget synes derfor å være en omgåelse av 
problemstillingen 

3.2 Alternativ AB - Midt.  
Landbruksforvaltningen sendte 22.3.19 brev til Mandal kommune angående forestående 
områderegulering. Konklusjonen angående trasevalg var: “Med visning til vedlagte kart kan 
det enkelt konkluderes med at det er stor samfunnsøkonomisk vinst å bruke den nordligste 
traseen A-B midt fra Lindland til Hageland i stedet for A-B Nord 2 som går sør for A-b Midt 
frem til Hageland.  
 
Vi meiner bestemt at meget store jordressurser og et svært viktig kulturlandskap med stort 
biologisk mangfold skånes fra nedbygging om det nordre alternativet velges. Forøvrig støtter 
vi at alternativet A-B Nord 2 fra Hageland til Blørstad velges” 
 
For alternativ Midt er det fra Nye Veier lagt vekt på at traseen skal fremstå mest mulig 
negativ sammenlignet med Nord/Nord2 En justert midtre trasé ved at traseen på strekningen 
Mandalselva- Bjerland benyttes, mens man videre vestover følger Nord 2 vil kunne redusere 
negative konsekvenser for den østlige delen av traseen mht. naturmangfold.  
 
Alternativ Midt (som mellom Mandalselva og Bjerland er det faktisk nordligste alternativet) er 
ikke optimalisert, da det er lagt inn en ekstra sløyfe mellom Bjerland og Blørstad. Det 
vektlegges  i sammenligningen at trase midt vil berøre nedslagsfeltet til Moslandsvannet.  
 
Med justeringer vil AB-midt kunne optimaliseres på den østlige delen av strekningen for å 
ivareta interessene til berørte parter i den østlige delen av traseen samtidig som 
naturressursene i området bedre ivaretas.  
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3.3 Alternativ AB - Syd 
Alternativ syd virker ikke like utredet med tanke på å optimalisere traseen. Justeringer av 
AB-syd på Sodeland og Holte vil kunne redusere mange av de negative konsekvensene for 
naturressurser og beboere langs traseen.  
 
Alternativ Syd er i gjeldende regulering lagt i tunnel forbi Sodeland. I utkastet fra Nye Veier 
blir den lagt gjennom bygda Sodeland og vil ødelegge bomiljøet der. Det bør vurderes 
hvorvidt veien kan gå i tunnel, eller legges i dagen nord, i Slettheia.  
 
Når det gjelder forslag til utbedring av traseen ved Holte vises det til separat forslag.  

4. Naturmangfold og kulturarv.  
“Konsekvensutredninger skal avklare eksisterende miljø- og samfunnsverdier og sikre at det 
blir tatt hensyn til disse når tiltaket planlegges. Utredningen er utført på et overordnet 
plannivå og besvarer overordnede problemstillinger ved hvert tema. Senere 
detaljprosjektering kan dermed avdekke konsekvenser ved tiltaket som ikke er behandlet på 
dette plannivået. Det utredede tiltaket kan også endres i senere planfaser og dermed gi 
andre konsekvenser av tiltaket.” - sitat Fagrapport Naturmangfold.  
 
Det internasjonale naturpanelet la mandag 6.5.19 fram en dramatisk rapport om tilstanden 
for natur og dyr i verden. Nye Veier har unnlatt å utrede slike konsekvenser for de alternative 
traseene. Tvert imot skriver forslagsstiller at vannmiljø, geotoper og fremmede arter må man 
komme tilbake til i neste fase.  
 
Ovennevnte rapport er den mest omfattende rapporten om naturens tilstand noensinne. Her 
kan vi lese at artsmangfoldet er i dramatisk tilbakegang. Også i Norge er naturen under 
hardt press blant annet ved massiv veiutbygging og mer enn 1000 insektarter står i fare for å 
forsvinne. Det fremstår derfor passivt å avvente undersøkelser til detaljreguleringsnivå.  
 
I utredningens pkt. 3.4 “kunnskapsgrunnlag” står det:  
“Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilfredsstillende til utredning av veikorridorer på 
område- reguleringsnivå. KU-en forholder seg til en nokså bred korridor og ikke detaljerte 
traseer. Når korridor er valgt, vil det være behov for å bedre kunnskapsgrunnlaget langs 
denne på enkelte strekninger. Det kan være nødvendig innenfor valgt korridor å foreta 
oppfølgende detaljerte undersøkelser av eksempelvis sopp, moser og lav i rik edellauvskog 
eller i områder med særlig gammel skog, detaljvurderinger rundt vassdrag som krysses og 
en mer detaljert vurdering i felt av eksakt lokalisering av viktige hjortevilttrekk. Det siste bør 
skje i nær dialog med lokale ressurspersoner. Eksakte data rundt dette ansees ikke 
nødvendige for verdisetting og rangering av korridorene i denne fasen, men vil kreve 
oppfølging i detaljplanfasen når korridor er valgt. “ 
 
I henhold til utredningen har det vært gjennomført to befaringer, hver på 2 dager i 
sommerhalvåret 2018. Det faller på sin egen urimelighet at dette er tilfredsstillende befaring. 
Spesielt når trase-valg AB-nord 2 først ble lansert vinteren 2019.  
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I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 legges til 
grunn ved utarbeidelse av plan. Det er derfor lite hensiktsmessig å utsette dem til 
detaljregulering, dersom det i det hele tatt skulle være lovlig. Vi viser i denne henseende til 
Sivilombudsmannens avgjørelse 1219/2018, hvor vedtatt kommunedelplan for omkjøringsvei 
på Karmøy ble sendt tilbake til ny behandling. Prosjektet ble betydelig forsinket, og står nå i 
fare for å bli avlyst.  
 
Sivilombudsmannen uttalte her blant annet:  
“I naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er det gitt bestemmelser om blant annet krav til 
kunnskapsgrunnlaget, anvendelse av «føre-var-prinsippet», økosystemtilnærming og 
vurdering ut fra samlet belastning, samt miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Det bør 
også synliggjøres hvordan saken påvirker muligheten for å nå forvaltningsmålene for 
naturtyper og arter i naturmangfoldloven §§ 4 og 5.” 
 
Når det foretas en sammenligning mellom flere alternativer må alternativene utredes så 
nøyaktig som overhodet mulig for å gi korrekt sammenligningsgrunnlag. Det fremstår som 
risikabel planlegging å gå videre med en plan som ikke er tilstrekkelig utredet. Dette vil 
antageligvis kunne utgjøre saksbehandlingsfeil. Dersom dette blir resultatet har man tapt 
store mengder tid. 
 
Vi ber om at sekundær-virkninger av tiltaket utredes. Det er i senere tid blitt kjent at lys- og 
lydforurensning har stor innvirkning på naturmangfold. Dette bør avklares med hensyn til 
insekter og dyre- og fugleliv langs traseene.  

4.1 Naturmangfold som ikke er hensyntatt i utredning.  
Følgende bemerkninger gjelder den vestlige delen av korridoren, altså strekket langs 
Ommundsvannet.  
 
Det hekker fiskeørn, musvåk og sannsynligvis hønsehauk i området. Disse har reirplass ved 
eller i umiddelbar nærhet av traseen og vil bli fullstendig forstyrret og hindret i hekkingen. 

● Traseene AB-midt , nord og nord2 vil bli permanente viltbarrierer som hindrer 
naturlige vandringer for rådyr, hjort og elg. I snørike vintre trekker særlig rådyr 
mot lavere områder med bedre mattilgang. Konsekvensene for hjortevilt er 
ikke utredet, og de kan bli svært store uten trekkruter. 

● Vråheia blir stående igjen som eneste naturlige trekkruter for hjortevilt mellom 
Mandalselva og Audnedal. Viltovergangen her vil gå nært hus. Selve Vråheia 
har en meget bratt sørlig side som gjør den lite egnet som eneste 
viltovergang.  

● Sjøllingstadvassdraget er anadromt vassdrag med oppgang av fredet ål helt 
til Møglandsvannet. Hele vassdraget har god bestand av aure. 
Naturvernforbundet arbeider med å tilbakeføre vassdraget som lakseførende. 
De tre nevnte traseene vil i anleggsfasen gi en massiv tilslamming av hele 
vassdraget helt ut i Skogsfjorden.  Tilslamming over lengre tid har som kjent 
katastrofale følger for fisk og kan knekke bestanden av ål. Bekken fra 
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Møglandsvannet til Ommundsvannet vil i anleggsfasen bli ødelagt av et 
tunnelinnslag, og senere lagt i rør under veien. På sikt vil den i større grad bli 
regulert som følge av pumping direkte til Skadbergsvannet. Det vil forverre 
ålen sin mulighet for å komme opp i Møglandsvannet. 

● Når veien er ferdig vil det bli permanent forurensing fra salting, svevestøv, 
avrenning av miljøgifter og micro-og nanoplast, som sedimenteres i 
nedenforliggende vann og til slutt i Skogsfjorden. Her er bunnforholdene 
allerede oksygenfattig med minimalt liv. Naturvernforbundet har planer for å 
bedre forholdene. Veiprosjektet vil i verste fall gi et fisketomt vassdrag. 

4.1.1 Pkt. 4, s. 36 (Verneområder) 

Bekkefaret fra Hommsvannet til Ommundsvannet er biotop for fuktighetskrevende arter som 
ask og or der det renner ut i Ommundsvannet. Det ble i sin tid gitt hogstforbud  pga. skogens 
verdi for artsmangfold. 

Skogen i lia på nordsiden av Ommundsvannet (der AB-nord 2 er foreslått) består i all 
hovedsak av grov, gammel bar- og lauvskog (eik, furu, gran og bjørk). Den har vel aldri blitt 
hogget eller stelt og bærer i dag preg av urskog. Grunneier har planer om å få den vurdert 
som privat vernet. 

Dette er heller ikke nevnt i noen databaser og faller derfor utenfor i vurderingen. Det holder 
ikke å utsette diskusjonen til detaljregulering.  

4.1.2 Pkt. 5.5.2, s. 57 (Vurdering av delområdets verdi Mandalselva – Grundelandsvatnet 
delstrekning AB Nord) 

Det er, som utredningen viser, registrert 6 rødlistede sommerfuglarter, og over 60 sjeldne. 
Det er meget spesielt at tiltaket ikke berører dem på noe som helst måte. Vi ber om at dette 
utdypes med tanke på anleggsperioden, og lys- og lydforurensning.  

4.1.3 Undal-Lauvstø 

Området i og rundt Undalstjønna har mange verdifulle verdier vedrørende biologisk 
mangfold. Arter som f.eks øyenstikkere (vann-nymfer og libeller) og frosk har blant annet 
gode levevilkår i disse områdene. Her finnes sumpmyrer, stillestående vann, kulper, 
rennende bekker og noe innslag av torvmyrer. Flere arter av f.eks øyenstikkere stiller 
forskjellige krav til sine leveområder. Av fuglearter er blant annet jordugle funnet hekkende i 
nordlig område av Lilletjønna. I Haien nord for Undalstjønna finnes imidlertid en biotop av 
nattfiol, som lokalt er å betrakte som en sjelden og verdifull art.  
 
Området er også en viktig biotop for storfugl, med spillplass for tiur. Videre må det hensyntas 
at bekken i Djupedalen sammen med bekken fra Stiland ender via Haddeland opp i den 
anadrome Sodelandsbekken, som det i konsekvensutredningen er lagt stor vekt på.  

4.1.4 viltrekk.  

Det må i planbestemmelsene innarbeides krav til vilttrekk mellom Mandalselva og Bjerland. 
Eksempelvis vil tunnel i Tollaksheia medføre en naturlig viltovergang.  
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4.2 Lys- og lydforurensning.  
I rådmannens innstilling til planutvalget i forbindelse med E39 Mandal øst - Greipsland står 
det blant annet “i retningslinjene T-1442, pkt. 2.3 er det også angitt anbefalte støygrenser i 
ulike typer friområder, friluftsområder m.m. Det skilles der på hvorvidt man befinner seg i 
byområder, i tettsteder, eller utenfor by/tettsted. Teknisk forvaltning mener at det knyttet til 
vurderinger av slike områder i denne saken, må tas utgangspunkt i anbefalte støygrenser 
utenfor by/tettsted. Anbefalte støygrense er da på 40dB.”  
 
Etter erfaring rundt støyproblematikken for Skoies gårdsbarnehage og 
detaljreguleringsarbeidet her må det kreves at støykrav innarbeides som krav allerede i 
kommunedelplanen. Det bemerkes at store deler av valgt trase ligger i friluftsområde som vil 
ha krav til maks 40dB 
 
Vi etterspør videre konsekvensutredning knyttet til lysforurensning, både for bebyggelse og 
naturmangfold. Hvilke krav stilles til friluftsområder i forhold til lysforurensning? Områdene 
som utredes er i stor del ubebygget i dag. Lysproblematikken er først kommet til syne i de 
senere år med stor utbygging og skifte til hvitt lys. Vi ber om at lyssoner, synlighet og 
konsekvenser utredes, og at det stilles nødvendige krav til avbøtende tiltak. Vi forventer et 
svar om at dette utredes på detaljnivå. Dette bør i så fall begrunnes meget godt, da vi som 
tidligere har pekt på rødlistede arter som vil kunne bli berørt i de nordlige og den midtre 
traseen kun.  

4.3 Kulturarv. 
I 2018 ble det foretatt utgravninger i området Stiland og Lauvstø, sammen med flere andre 
steder. Felles er at det etter vår erfaring kun er gjennomført utgravninger langs traseene 
Nord og Nord 2. Det reises derfor spørsmål om det er utført sammenlignbare undersøkelser 
for de alternative traseene? Etter våre erfaringer skal det fortsette med utgravninger utover 
sommer 2019 for å ferdigstille utredningen.  
 
I området Stiland - Lauvstø ble det avdekket automatisk fredete kulturminner. Disse kommer 
i tillegg til Bjerland og Hageland. Dette synes ikke hensyntatt i utredningen til Nye Veier? Det 
er gledelig at Nord 2 ikke ødelegger “Offermyra” på Hageland, men det bemerkes at den 
fortsatt går tvers gjennom kulturminnene på Stiland/Lauvstø.  
 
Det stilles igjen spørsmål om den sydlige traseen har vært gjenstand for samme utredning? 
Etter samtaler med arkeologene som var på utgravning er det vår oppfatning at de mente de 
ikke hadde tilstrekkelig tid til å få utredet alle traseene likt.  
 
Trase nord vurderes som kritisk negativ mht. kulturminner. Nord 2 vurderes stor negativ. 
Ingen av disse vurderingene har fått med seg kulturminnet på Stiland/Lauvstø. En 
kombinasjon av midtre og nordre trase i den østlige delen av planområdet vil således 
medføre at også dette kulturminnet spares.  
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5. ROS-analyse. 
Kommentar til fagrapport ROS knyttes i stor del til drikkevannsproblematikken. Vi viser i det 
vesentligste til kap. 1. 

5.1 Drikkevann 
En ROS analyse skal belyse risiko- og sårbarhet ikke bare for tiltaket, men også for 
virkningene tiltaket vil ha på omgivelsene. Også i denne rapporten legges det til grunn at det 
blir en mer detaljert analyse ved detaljregulering. Som tidligere nevnt er ikke dette en 
holdbar løsning. Sårbarhet bør vurderes i denne fase av prosjektet for å unngå å havne på 
feil spor allerede ved overordnet plan. I tabell 8-1 står det blant annet om drikkevann:  
“Det bør vurderes alternative drikkevannskilder. Påvirkning av drikkevannet og nedbørsfeltet 
må vurderes. (...) 
 
Tiltak for å verne drikkevann i anleggsfasen må vurderes. (...) 
 
Påvirkning av Moslandsvannet og Møglandsvannet må analyseres og tiltak må vurderes ut 
fra analyse.” 
 
Av de oppfølgingstiltak som blir nevnt er at det nedbørsfeltene og områder rundt (nye) 
drikkevann er i plankartet vist som hensynssone. Største delen av nedbørsfeltene er ikke i 
plankartet, og således ikke ilagt hensynssone. Hensynssonene båndlegger jordbruksareal.  
 
De anbefalte tiltakene i ROS-analysen burde vært utført allerede nå, på overordnet plan.  
 
I rapporten pekes på at de beskrevne tiltak i forbindelse med nord 2 fjerner risiko for 
forurensning på drikkevann og drikkevannskilder. Vi har allerede pekt på det vi oppfatter 
som svakheter ved denne vurderingen. Forøvrig fjernes ikke risiko, men mengden 
forurensning reduseres. Vi stiller oss sterkt skeptisk til hva som betegnes som akseptabel 
risiko, når konsekvensen er såpass stor som den kan være. Rapporten tar for seg 
enkelthendelser, men har ingen “worst case scenario” hvor vi støter på både ekstremtørke, 
og forurenset vann, altså en samlet vurdering. Eksempelvis burde det også foreligge 
simuleringer hvorvidt avledet vann vil lage nye flomveier og medføre fare for forurensning i 
nedbørsfeltene dersom det foreligger ekstrem nedbør samtidig med en ulykke. 
 
I fagrapporten 7.4 “usikkerhet” nevnes spesielt at det ikke er tilstrekkelig informasjon om 
hvordan forurensning vil påvirke drikkevann. Det er gjennomført flere undersøkelser som 
viser at vegnære innsjøer er betydelig påvirket av både salt og plast. Hvor stor skade 
langtidsvirkningene av dette vil være er pr. dags dato kanskje ikke tilfredsstillende avklart for 
forslagstiller, men det er liten tvil om at det da burde legges til grunn et “føre-var” prinsipp i et 
drikkevannsområde.  
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5.2  ad pkt. 7.1.3: Ras, skred.  
Det vises til at AB- nord og nord 2 passerer et område ved Lauvstø hvor det er 
skred/rasfare. Dette kan omgås ved å legge veien i det som kalles den midtre traseen i dette 
området, altså at veien legges nord for Lauvstø.  
 

6. Avsluttende bemerkninger og forslag til utbedringer. 
Det kan ikke aksepteres at sentral informasjon som vil bidra til å avgjøre traseevalget på 
overordnet nivå ikke utredes tilstrekkelig. En slik løsning medfører at man låses til et 
trasevalg, uten at man får en klar grense for når man utreder problemstillinger som gjør man 
burde sett på alternative traseer/korridorer. Dersom utredninger lar vente på seg er det ikke 
hensiktsmessig med en overordnet plan i det hele tatt.  

6.1 Forslag til utbedring av plankart totalt.  
Forslaget er vårt primære forslag til løsning av E39 AB. Forslaget innebærer at ingen 
bolighus blir berørt, samt at problemstillingene vi har tatt opp over vil bli ivaretatt.  
 
Traseen legges fra broen over Mandalselva gjennom, eller over Slettheia i nokså rett linje til 
Skadberg med fylling / bro over dalen ved Haddeland skolehus, i tunnel på snaut 2000m 
under Skadberg og Holteheia med utslag sør for Ommundsvannet og videre nord for 
Romedal og sør for Vråheia, krysser Holstjønna på fylling og videre til Blørstad.  
 
Se også vedlagt kart.  
 
Fordelene med traseevalget er klare:  

● Unngår helt problematikken rundt drikkevann 
● Unngår alle bolighus 
● Unngår å berøre jordbruk, registrerte kulturminner og sårbare naturområder på hele 

strekket fra Mandalselva til Blørstad 
● Sparer middelaldergården på Bjerland 
● Sparer kulturminner på Lauvstø 
● Besparelser i tid i forbindelse med anlegg av ny vannledning fra Møglandsvannet til 

Skadberg, som må være ferdigstilt før igangsettelse.  
● Unngår problematikk rundt konsesjonshåndtering og skjønnsforretning rundt 

drikkevann, med eventuelle rettsrunder.  
● Sparer overtakelse av ny hovedvannledning med tilhørende vedlikehold for Mandal 

kommune. Dette er en langsiktig gevinst for Mandal kommune, i tillegg til 
kommunens abonnenter, da VA- generelt er selvkost og budsjettet baseres på 
kommunale avgifter.  

● Unngår utfylling i Vråvannet, hvor det er fredet ål og hekkeområde for jordugle. 
● Besparelser og miljøgevinst ved mindre brøyting og salting, blant annet pga. lavere 

høydemeter 
● Miljøgevinst i redusert utslipp som følge av ca 100 meter mindre stigning.  
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● Ingen ny landbruksjord blir båndlagt som hensynssone for Møglandsvannet, og de 
aktive gårdene vil kunne fortsette drift.  

 
Ulempen blir at det kreves ny utredning av vår foreslåtte trasé. Dette anses likevel som 
betydelig mindre tidkrevende enn konsesjonshåndtering, grunneieravtaler med eventuell 
ekspropriasjon og skjønnsforretninger rundt drikkevann, som Mandal kommune ellers må 
gjennomføre.  

6.2  Subsidiært forslag til utbedring av plankart for østlig del.  
Når utredningene overlater så mye usikkert til senere detaljregulering er det nødvendig at 
fremtidig detaljregulering har best mulig forutsetning for å tilpasse seg lokale forhold. Derfor 
anbefaler vi at traseen utredes med økt bredde på østlig og vestlig del. Dvs fra Mandalselva 
og frem forbi Stiland/Lauvstø bør korridoren utvides nordover for å muliggjøre å 
imøtekomme innbyggerne, naturmangfoldet og kulturminner i den østlige delen av traseen.  

● Samfunnsøkonomien for nord 2 og midt vurderes likt (KU hovedrapport s. 108.) 
Alternativ utforming av midt forbedrer samfunnsøkonomien i denn. 

● Landskapskonsekvensene er mindre negative for AB midt enn AB nord ved endring 
av østlig del.  

● Endring av østlig trase tilrettelegger for vilttrekk i området Tollaksheia/Djupedalen.  
 

En kombinasjon av AB midt på den østlige delen av traseen vil være den mest 
hensiktsmessige her. Videre kan veien legges i tunnel til Kleivan.  
 
Se også vedlagt kart.  

6.3 Subsidiært forslag til utbedring av plankart vestlig del.  
Fra Stiland kan veien legges i tunnel til Kleivan. Videre i rett linje i heia sør for Hageland  og 
Jordet, over Langaneset i Ommundsvannet, i tunnel under Vråheia ca 700m med innslag litt 
lenger sør enn eksisterende forslag og videre i rett linje til Blørstad. Korridoren må også her 
utvides for å omfatte forslaget.  
 

● Alternativet vil medføre at veien kommer utenom Hagelandsbygda og sparer 
landbruksarealet på Hageland også i anleggsfasen.  

● Fylling/bro over Ommundsvannet blir mindre.  
● Man unngår totalt avrenning til Moslandsvannet, og man unngår utfylling av 

Vråvannet.  
● Stor ulempe med traseen er at Jordet blir mer berørt. Det anbefales derfor på det 

sterkeste å optimalisere forslaget for å unngå dette.  

6.4 Subsidiært forslag til utbedring av plankart vestlig del nr. 2 
Veien legges i tunnel ca 600m, fra Stiland til Kleivan, går videre i heia sør for Hageland, over 
den østre bukta i Ommundsvannet, i tunnel under Vråheia ca 700m med innslag litt lenger 
ned mot vannet enn eksisterende forslag og utslag omtrent ved nåværende forslag og videre 
i rett linje til Blørstad. 

● Berører i mindre grad Hagelandsbygda 
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● Unngår helt avrenning til Moslandsvannet som kan beholdes som reservedrikkevann.  
● Traseen har samme lengde som eksisterende forslag. 
● Ulempen er at Langaneset blir mer berørt, og at vannspeilet i Ommundsvannet blir 

mer påvirket. Dette er likevel noe redusert ved at vannet unntas fra 
drikkevannkjeden.  

 
 

15 







1

Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: Eline Rosenlind Falch <Eline.Falch@nyeveier.no>
Sendt: torsdag 13. juni 2019 11:13
Til: Øen, Sara Maria Sabelstrøm
Emne: VS: Sender e-post: Forslag til alternative ruter E39
Vedlegg: Forslag til alternative ruter E39.pdf; jon_thommesen.vcf

Hei, det er kun denne jeg har fått, ser den ble sendt til Frode også 

Mvh Eline

Fra: Jon Thommesen <jon.thommesen@teknosgroup.onmicrosoft.com>
Sendt: onsdag 12. juni 2019 19:53
Til: Håkon Lohne <haakon.lohne@nyeveier.no>; frode.loset@sweco.no; Eline Rosenlind Falch
<Eline.Falch@nyeveier.no>
Kopi: karsten@skovlyeiendom.no; katrine@skovlyeiendom.no; geir.gjertsen@broadpark.no
Emne: VS: Sender e-post: Forslag til alternative ruter E39

Hei,

Jeg henviser til tidligere innspill for området Haugdalsvatnet/ Osestadvatnet.
Etter gjentatt mail korrespondanse og innspill til Frode Løset hos Sweco ser det ut til at vilttrekk og friluftsområdet
rundt Haugdalsvatnet blir hensyntatt under bygging av ny E39 Mandal-Lindesnes-Lyngdal med tunell mellom
Haugdal og Grummedal.
Det er jo utrolig fint og særdeles viktig at disse ressursene blir ivaretatt, jeg vil takke Frode Løset hos Sweco og Nye
Veier for god forståelse av dette.
For å kunne bevare mest mulig av dette området, i tillegg til å bevare kulturlandskapet rundt Haugdal , har jeg
tegnet inn to alternativer i gjeldende korridor for E39, det er ikke profesjonelt tegnet men det bør være forståelig. (
kartet jeg har fått tilsendt fra Nye Veier er opp ned, slik er også inntegnet forslag )

Alternativ 1 :

Ved å flytte veien og innslaget til tunellen 150 meter nærmere Osestadvannet vil man kunne ivareta
kulturlandskapet rundt Haugdal som er særlig viktig for vilt og vilttrekk i området.
Ved å flytte veien disse meterne vil støyforurensingen også reduseres til hele friluftsområdet rundt Haugdalsvatnet.
Ser også at veien er tegnet med en høyde på ca. 7-8 meter over eksisterende grunn, dette vil føre til ekstra stor
inngripen i området og sjenanse av støy vil i tillegg være påtagelig og burde om mulig være mer hensyntatt ved å
integrere trase bedre i terrenget.
Men ved å flytte trase de overnevnte meterne vil hjelpe i så henseende.

Alternativ 2 :

Dette er kanskje et noe ambisiøst alternativ men likefult et alternativ som sannsynligvis er det aller beste for å
kunne bevare mest mulig av friluftsområdet, kulturlandskapet og av viktig vilthensyn.
Hvis veien hadde blitt lagt omtrent som skissert så ville den bli lagt slik i landskapet at støyforurensing og sjenanse
mot friluftsområdet rundt Haugdalsvatnet hadde blitt best mulig ivaretatt, støyforurensingen mot beboelse i
området ville også blitt redusert på grunn av veiens alternative beliggenhet i terrenget.
Denne løsningen ville sikret større friluftsområde, bedre vilttrekk og som dere selv nevner fremdeles god tilgang til
statlig friluftsområde nord for veikorridor.
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Alternativ. 2 ville da gått mellom eksisterende bygg på Bjelland med den ulempen at våre bygninger burde vært
flyttet/bygget nye på husmannsplassen Haugdal.
Denne gjennomføringen forutsetter et samarbeid med Nye Veier om flytting/bygging av bygninger.
Fordelen for Nye Veier ville vært å kunne oppgradere eksisterende vei langs Osestadvatnet som anleggsvei, i tillegg
til å kunne benytte hele nedre mellom Bjelland og Osestadvatnet som anleggsområde.

For grunneier Karsten Skovly,

Mvh Jon Thommesen

Salgskonsulent

Teknos Norge AS

Industriveien 28

3430 Spikkestad

Tlf : 99765100
www.teknos.com

We have updated our policy statement in alignment to GDPR. For details, please check policy statement



Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil

Bruker
Pencil



1

Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: cityplanner-notifications <cityplanner-notifications@agency9.com>
Sendt: tirsdag 11. juni 2019 10:10
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
Vedlegg: features.jpg

Response number: 14
Created: June 11, 2019, 08:09:56, UTC
Email: kjellaudunstromme@hotmail.com
Location: Kjell Audun Strømme

Coordinate: (98352, 1008176)

Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Mandal

Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Vilt trekk. Elg og rådyr trekk.

Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst

Show suggestion
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: lise opseth lindal <lise_ol@hotmail.com>
Sendt: fredag 14. juni 2019 07:19
Til: E39ML@sweco.no
Kopi: lise opseth lindal
Emne: Innspill til områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst-tilførselsvei

Tredal

Ang tilførselsvei på Tredal er det ønskelig fra oss beboere der på gården , at veien blir lagt lengst mulig mot øst.
Da er den minst sjenerende og bygda og bygdemiljøet Tredal blir bevart.
Vi ønsker også at veien blir lagt i terreng som skåner og tar hensyn til hus og familier i nærområdet.
Vi har fått opplysninger fra Nye Veier  om at nåværende vei til sjølingstad og Blørstad blir koblet inn på by
tilførselsvei . Det er veldig bra! Da vil også Tredal  veien bli stengt for gjennomgang trafikk. Badeområdet
Slåtelona/Tredal stemmen skulle etter det vi forsto bli godt ivaretatt.
Mvh Lise og Ivar Lindal
Sjølingstadv 631
4520 Lindesnes
Sendt fra min iPhone
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: Marit Sletten <sletten51@hotmail.com>
Sendt: lørdag 15. juni 2019 10:00
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Innspill til nye E 39, Mandal - Lyngdal

Mitt fokus i denne planen er på strekningen B-C, og utgangspunkt som hytteeier i Vallerås.

Det er svært emosjonelt for meg å se hvordan Vallerås ser ut til å bli mer eller mindre helt borte. Jeg er
vokst opp i Skogen, og Vallerås har også vært en del av familiens eiendom. Hytta har jeg fått av min far
som arv, og tilknytning til mitt fødested for meg med barn og barnebarn. Nå opplever jeg det som jeg
mister alt.

Noen tanker/betraktninger:
*Er det ikke mulig å la veien gå i rett linje, i stedet for svingen rett nord over Vallerås - Skoftedalen?
*Jeg er skeptisk til den høye fyllingen i Skoftedalen, og håper det er mulig å benytte broløsningen her!
Håper det blir tatt hensyn til bevaring av "de gamle kleivene" som kulturminne.
*Hva med bygdeborgen fra folkevandringstiden som ligger i dette området (Skoftedalen)?  Er det gjort
noen utredning/undersøkelse på den?
*Den dype skjæringen mellom Rossheitjødna og Skoftedalen vil gjøre utrolig stor skade, og for alltid,
forandring av hele området. Håper på en tunnelløsning her!
*Håper det tas hensyn til området rundt Grundelandsvannet som rekreasjonsområde! Her fisker, bader og
padler vi. Det er også et mye brukt turområde.
*Hva tenker man om Vallerås som bosted. Vil hele stedet bli borte?

Venter i spenning på hva som blir planene videre....

MVH
 Marit Sletten
Hattenveien 22
3050 Mjøndalen



Sweco Norge AS
e39ml@sweco.no
Boks 80 Skøyen
0212 Oslo

INNSPILL FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR E39 MANDAL – LYNGDAL
ØST

Som grunneiere på Skofteland i Lindesnes kommune, gbnr/brnr 62/1-2-4-5 og 62/3 og nære
naboer til nye E39. Vi ønsker å komme med et nytt innspill til planlagt steinfylling ca 50
meter høy og ca 200 meter breid. Denne går over våre eiendommer, og ei dyrka mark mellom
Valleråsen og Høgåsen (Skoftedalen). Denne steinfyllinga er et meget stort inngrep i naturen
og vil bli synlig nedover dalen mot Vigeland. Steinfyllinga vil totalt stenge av et tur- og
jaktområde som i dag er åpent.

Produksjonslandskapet som er blitt høstet av i generasjoner vil bli helt undergravt av den
planlagte steinfyllinga og viktig matjord forsvinner. Gbnr/brnr 62/1-2-4-5 med
husdyrproduksjon. Da vil denne teinfyllinga få store konsekvenser for drifta framover da vi
vil miste ca 14 da dyrka mark.

Skogeiendommene våre vil bli delt i to med denne steinfyllinga både med tanke på skogsdrift
og videre adkomst til eiendommene våre innenfor.

Det går en gammel vei fra Øvre Skofteland og opp heia til Røyselad; «Den gamle
Skoftelandskleivene». Denne veien ble bygd i 1874 og var i bruk til 1972. Da ble den
tilbakeført til grunneierne. Den blir nå brukt til gårds- og skogsdrift, turvei for fastboende og
turister. Den er lagt inn hos fylkeskonservatoren som kulturminne. Vi mener denne veien må
berøres minst mulig og fremstå slik den ligger i terrenget i dag.

I utgangspunktet var det planlagt ei bru over området som vil få små konsekvenser for oss. Ei
total steinfylling vil som tidligere nevnt, stenge av og dele eiendommene våre i to samt hindre
storvilt i å trekke innover skogene. Dette er et område med mye hjortetrekk, både fra vestsida
av elva og opp i skogen. For å bevare både dyretrekk, adkomst til skogene våre og bevaring
av den gamle veien, vil ei bru over dalen være mye bedre. Eventuelt delvis steinfylling slik at
disse hensyna til naturen blir ivaretatt.

Det renner en bekk gjennom dalen/heia innenfor. Dette er en bekk med fisk som renner ut i
Audnaelva, som er ei god lakselv. Med ei stor steinfylling frykter vi at avrenning fra
grusmassene vil bli så stor at den vil forurense både bekken og elva.

Vi er svært bekymret for forurensing av brønnene våre. De ligger i området for steinfyllinga.
og dette er vann vi bruker til husholdning (drikkevann) og til husdyra. I tillegg er vi helt
avhengige av ei vannledning som ligger i ei «åpen» grøft og som frakter vann fra et tjern oppe
i heia. Dette vannet er vi fire husstander som er helt avhengige av til vanning av dyrka mark
og i hagane våre.

Vi grunneier er opptatt av at naturen blir minst mulig berørt for at våre etterkommere skal
kunne fortsette å bruke naturen til fritid og lek i tillegg til å høste av naturen og forvalte
verdien av mangfoldet den gir.



Vi er veldig takknemlige for at vi blir på denne måten tatt med i prosessen, ved at vi kan
komme med våre tanker omkring nye E39. Det er vi som kjenner områdene og vet hva
konsekvensene av ny vei kan bli.

Vi ønsker tilbakemelding om at dette brevet er mottatt til skofteland@gmail.com . På forhånd
takk!

Skofteland 13.06.19

For grnr/brnr 62/1-2-4-5:

· Martha Brådland, Audnedalsveien 281, 4520Lindesnes
· Ragnhild Dale og Per Krogsrud, Audnedalsveien 285, 4520 Lindesnes

For grnr/brnr 62/3:

· Anny Lise Skofteland, Audnedalsveien 297, 4520 Lindesnes, eier 2/3
· for Marthine Skofteland, eier 1/3: Ivar G. Skofteland, Farmoveien 521, 4520

Lindesnes (fullmakt kan ettersendes dersom det er påkrevd)
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: cityplanner-notifications <cityplanner-notifications@agency9.com>
Sendt: mandag 27. mai 2019 13:26
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
Vedlegg: features.jpg

Response number: 11
Created: May 27, 2019, 11:25:26, UTC
Email: mortent@hotmail.com
Location: Morten Tveit

Coordinate: (90587, 1012222)

Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes

Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Er støysoner for brua over Audnedalen vurdert? I henhold til støysonen så er det kun markert støysone rett under
brua.

Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst

Show suggestion



Mandal kommune Dato: 13.06.2019

Teknisk forvaltning

E39ML – Innspill planarbeid

Innspill til forslag om områderegulering på delstrekning AB.

Innspill til oppheving av kommunedelplan Døle bro – Livold.

AB Nord-2 er av Sweco rangert som det beste alternativet på strekningen AB.

Det begrunnes bla med at dette alternativet vil skåne «de svært verdifulle kulturmiljøene ved
Bjerland, Hageland, Gjervoldstad og Vrå».

Det unnlates samtidig  å nevne at dette alternativet, AB Nord-2, også vil rasere 4 -6 gårdstun
på Nedre Undal , Øvre Undal, Laustø og Stiland. Dette er alle gårder med minst 400-år
gammel kulturhistorie og har vært bebodd i en sammenhengende periode fram til dagens
generasjon. Dette er alle gårder med gårdstun/gårdshus som vil bli revet eller ubeboelige i
overskuelig fremtid dersom denne trase godkjennes og velges.
På Laustø er der i tillegg funnet bosetningsspor og gravfelt fra før-romersk jernalder. Funnene
er av fylkeskonservatoren betegnet som sjeldne funn. Disse er også totalt utelatt i Sweco sin
KU-rapport, selv om de arkeologiske registreringer er bestilt av Nye Veier AS, og rapporten
sluttført  den 26.03.2019 av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder.

Det er imidlertid fullt mulig å unngå denne rasering av gårder/gårdtun og sjeldne kulturminner
for å føre fram en 4-felts motorvei tvers gjennom området, i og med at det finnes flere andre
og kanskje bedre alternativer. Hvis ikke Sweco ser dette, må det være opp til lokalpolitikerne
å ta vare på eksisterende lokalmiljø.

AB-Nord-2 forbi Undal og Laustø, som foreslått i videoanimasjonen, vil rasere ca ¼ til ⅕ av
bygda, -  ved å enten å måtte rive eller gjøre disse gårdshus ubeboelig i overskuelig fremtid.
Dette må dere som folkevalgte lokalpolitikere i Mandal ta ansvar for at ikke skjer, deres
avgjørelse vil nå være totalt avgjørende for dette lokalsamfunnets fremtid!



Forslag med begrunnelse til valg av veitrase for E39 for strekningen AB.

1. valg :  Beholde eksisterende trase AB Sør :

Områderegulering ligger allerede klar

Veitraseen blir noe lenger, men veien blir liggende lavere i terrenget og vil gi mindre
utfordringer mht. vinterdrift. Der er meget stor forskjell på snømengde og
fremkommelighet pga. snø på f.eks. Haddeland og Spetland. Det vet alle som har bodd i
eller har besøkt dette området vinterstid.

Drikkevannet fra Skadbergsvannet blir ikke berørt, og det vil ikke kreve store og
kostbare anleggsarbeider med å legge nye alternative rørgater fra Møglandsvannet og
Moslandsvannet.

På folkemøtet den 22. mai ble det også uttalt av en beboer nær Møglandsvannet, at sist
sommer, i 2018, med mye tørke og meget lav vannstand, var der lite eller ingenting å
hente fra Møglandsvannet.
En bilulykke med utslipp i området hvor E39 etter de nordlige alternativer er tegnet inn,
like ved vestre ende av Moslandsvannet, vil gjøre også Moslandsvannet ubrukelig som
drikkevannskilde for kortere eller lengre tid.

Konklusjon: Beholde eksisterende kommunedelplan Døle bro – Livold. Det er da ingen
grunn til ny områderegulering.

2. valg :       Kombinere AB-midt og AB-Nord-2 :
Følge trase AB-midt fra Mandalselva  til denne møter/krysser  AB-Nord
og AB-Nord-2  like syd for vestre ende av Moslandsvannet, og så  følge
AB-Nord-2 videre forbi Hageland, Gjervoldstad og Vrå.

Man beholder flere hundre år gamle gårdstun/gårdshus på Nedre og Øvre Undal, Laustø
og Stiland. Man unngår å rasere sjeldne kulturminner på Laustø, Bjerland og Stiland, og
man beholder den «Gamle kirkevei til Holum» som går forbi nettopp Laustø og Undal.
Dette er en meget flittig benyttet turvei som har blitt benyttet som ferdselsvei mellom
Spetland og Mandalselva/Daleveien i tidligere tider, når man f.eks skulle til kirken. Jeg
er selv vokst opp på Øvre Undal og har selv sett alle de turgåere som har gått forbi på
akkurat denne gamle vei, - som vi fra området betrakter som meget idyllisk og verdifull,
men som Sweco iflg. sine rapporter ikke tillegger særlig stor vekt.

Man beholder «de svært verdifulle kulturmiljøene ved Bjerland, Hageland, Gjervoldstad
og Vrå» -  og forhåpentligvis også eksisterende gårdstun og hus samme sted.



Det er vel ikke slik at det bare er de som levde i området for  1 – 2-tusen år siden som
veier og betyr noe i denne sammenheng?

Moslandsvannet som suppleringskilde til Skadbergsvannet vil imidlertid bli berørt ved
sin nærhet til E39 i vestre ende av vannet.
Dette alternativet vil også kreve store og kostbare anleggsarbeider med å legge nye
alternative rørgater fra Møglandsvannet og Moslandsvannet.
Det vil selvsagt også kreve oppkjøp av vannrettigheter til disse to vann.
Det vil i tillegg også gi en økt sårbarhet med så lange og vitale rørgater mht
naturkatastrofer og bevisste fiendtlige handlinger.

Konklusjon: Dersom eksisterende bebyggelse på Undal og Laustø kan bevares ved å
kombinere AB-midt med AB-Nord-2 som skissert over, kan eksisterende
kommunedelplan Døle bro – Livold oppheves. Da må en områderegulering for en
korridor til AB-Midt fra Mandalselva fram til Hageland behandles og godkjennes, og
fra Hageland og videre,,en korridor til AB-Nord-2.

Dette er mine synspunkter og vurderinger, og jeg ber om at Mandal kommunes politikere må
ta det ansvaret som dette viktige veivalg krever, og ikke bare overlate dette til  Sweco og Nye
Veier. Deres oppgave er selvsagt å få mest mulig vei til lavest mulig pris. De har egentlig vist
med denne rapport at et lokalmiljø har en liten vekt på deres vektskål. Deres vurdering av
landskapsbilde, naturmangfold og friluftsliv er også vanskelig, om ikke umulig, å forstå.
Dette valg vil bli historisk, og det er nå bare dere politikere i Mandal som kan hindre en
rasering av dette lokalmiljø i Mandal kommune. Der finnes flere gode alternativer til AB-
Nord-2. Dette alternativ vil dele bygda i to ved å rasere Nedre Undal, Øvre Undal, Laustø og
Stiland. Der er to bruk både på Nedre Undal og på Øvre Undal.

Vedlagt 2 bilder, et fra en familiesamling på Øvre Undal i 1954 og et fra ca 1970 med utsikt
ned mot Nedre Undal. Vi synes landskapsbildet er både idyllisk og verdifullt!

Odd G. Kvåle
Strengereidvegen 65
4810 Eydehavn
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: Ragnar Sløgedal <ragnar.slogedal@outlook.com>
Sendt: tirsdag 11. juni 2019 22:51
Til: E39ML@sweco.no
Kopi: moskedal@hotmail.com
Emne: Veitrase forbi Blørstad

I anledningen av høringen om ny E 39 ønsker vi å komme med noen bemerkninger. Vi er fornøyde med
med at nordre linje er valgt, og for oss er korridoren forbi Blørstad viktig. Vi mener at veglinjen kan flyttes
litt nord-østover innenfor denne korridoren som kartene viser. Strekningen fra vestenden av Vråvannet og
videre vestover kan velges lett endret slik at veien blir liggende med større avstand til bomiljøene på
Blørstad.
Dersom man velger å legge veien på nord-øst-siden av Blørstadkjønna, vil man oppnå en slakkere sving og
kunne treffe odden i Grundelandsavannet nordenfor der det er skissert. Roar Sløgedal har allerede levert
inn en skisse etter dette alternativet ( Merknad nr 56).
Et slikt valg vil gi en slakere stigning, litt  kortere veglinje, vesentlig gunstigere støysituasjon uten å gå ut av
den skisserte korridoren.

Med vennlig hilsen

Ragnar Sløgedal                  Øyvind Rolfsen
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: steinar salvesen <steinarsalvesen55@gmail.com>
Sendt: søndag 16. juni 2019 23:06
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Innspill ang.viltpassasjer/mulig ny tilførselsvei.

Som grunneier for Steggedalen gnr.91 bnr.1/2 og Banken gnr.92 bnr.2, er vi fortsatt spente på endelig trasevalg for
ny E39 i forhold til hvor store områder som blir beslaglagt.
Vår eiendom hører til Roland-Stiland og Ås jaktlag, og ny trase vil da dele vårt jaktlag,som har drevet sammen i
årtier.Det kan ikke bli sagt sterkt nok hvor viktig det er å få flest mulig gode underganger/overganger for
hjortevilt,slik at det fortsatt kan drives jakt sør og nord for ny e39, og videre sør i kommunen, mot
kysten.Undertegnede er med på å registrere plasser  sammen med folk fra Steinsland og Sandnes jaktlag for
passasjer for vilt. Har ute viltkamere, og vil ha dette utover høsten når trekkene øker, for å dokumentere trekkruter.

Tilførselsvei Svartetjødn-Udland.
Viser også til tidligerer innspill, hvor vi sier nei til tilførselsvei ned Steggedalen. Dette vil rasere og gjøre så store
inngrep i eiendommen at det ikke blir noen videre fremtid her.Det vil bli vanskelig å nyttigjøre seg av en eiendom
som blir delt opp i flere biter.Tilførselsveien blir også liggende langs et vassdrag (storebekk) som leder ut til
Tarevannet.
Dette virker for oss veldig uforsvarlig, og bør absolutt tas hensyn til.

Med hilsen  Steinar Salvesen
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm

Fra: Jostein Hageland <jostein.hageland@gmail.com>
Sendt: fredag 31. mai 2019 07:33
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Re: Høringsinnspill fra Eiendom 111/1 i Mandal kommune

Hei igjen,

Et punkt til som jeg ikke fikk med i forrige mail er tilgang til Holteheia. Det er i dag 2 skogsveier inn til Holteheia. Det
er en i Abersdalen og en ved det gamle sommer fjøset. Disse tilgangs punktene må også ivaretas.

Mvh
Jostein Hageland

tor. 30. mai 2019 kl. 23:04 skrev Jostein Hageland <jostein.hageland@gmail.com>:
Hei,

Jeg representerer min onkel Toralv Hageland ifbm mulig inngripen i hans eiendom ved bygging av ny E-39.

Vennligst se vedlagte fullmakt.

Hvis traseen blir lagt som vist på deres nettside, betyr det at gården til Toralv blir delt i 2 deler.

Jeg vil med dette påpeke nødvendigheten at det blir ivaretatt veiforbindelse mellom Hageland og Kleivan i samme
område som er i dag.

Videre må det også legges inn en overgang for hjortedyr på toppen av Kleivansveien slik at dette vilt trekket består.
Dette vilttrekket er hoved trekket mellom Hagelands heia og videre til Kleivan og Holteheia.

Et annet punkt jeg ønsker å melde inn er at man må ta hensyn til Hagelands tjønna og Moslandsvannet med
tilhørende bekk som forbinder disse to vannene. Her er det fisk, våtmarks fulger og bever som man ønsker å
bevare i faunaen.

Er noe uklart, vennligst gi tilbakemelding. Jeg blir gjerne med på befaringer hvis/når dette skal gjøres.

Mvh

--
Jostein Hageland
Mobile: +47 9588 5504

--
Jostein Hageland
Mobile: +47 9588 5504



INNSPILL TIL TRASEVALG AB NORD2  E39 MANDAL-AUDNEDAL  

fra grunneiere på Hageland, Gjervoldstad og Vrå 

Som grunneiere vil vi komme med tre alternative traseforslag på strekningen Mandalselva-
Blørstad. Se vedlagte kart.


Forslag 1 gir absolutt størst samlet miljøgevinst og færrest interessekonflikter og vil unngå 
berøring av drikkevann, jordbruk, bolighus, til nå registrerte kulturminner og i stor grad sårbare 
naturområder.


Forslag 2 og 3 unngår ikke drikkevannsproblematikken og naturvernhensyn, men berører 
Hagelandsbygda i mindre grad. Begge forslagene unngår avrenning til Moslandsvannet.


FORSLAG 1 

Trasseen legges fra broen over Mandalselva i nokså rett linje til Skadberg med fylling / bro over 
dalen ved Haddeland skolehus, i tunell på snaut 2000m under Skadberg og Holteheia med utslag 
sør for Ommundsvannet og videre nord for Romedal og sør for Vråheia, krysser Holstjønna på 
fylling og videre til Blørstad. 


• unngår helt problematikken rundt drikkevann

• unngår alle bolighus

• unngår å berøre jordbruk, registrerte kulturminner og sårbare naturområder på hele strekket fra 

Mandalselva til Blørstad (det som i dag berøres av AB nord 2)

• sparer middelaldergården på Bjerland

• besparelser i tid og penger i forbindelse med anlegg av ny vannledning fra Møglandsvannet til 

Skadberg (som må være ferdig før byggestart) 

• besparelser ved at en unngår utsatt byggestart mens det må søkes nye konsesjoner for 

drikkevann

• besparelser ved at en unngår rettsrunder med erstatning til grunneiere for økt båndlegging rundt 

Møglandsvannet - og dermed unngår utsatt byggestart

• Unngår utfylling av Vråvannet og sparer dermed freda ål og biotop for hekkende jordugle

• veien kommer ca. 100 meter lavere i terrenget - med adskillig mindre snø

• besparelser og miljøgevinst ved mindre brøyting og salting 

• miljøgevinst i redusert utslipp ved at veien får 100 meter mindre stigning


FORSLAG 2	 	 	 	 	 


Veien legges i tunell ca 600m, fra Stiland til Kleivan. Videre i rett linje i heia sør for Hageland og 
Jordet, over Langeneset i Ommundsvannet, i tunell under Vråheia ca 700m med innslag litt lenger 
ned mot Ommundsvannet enn eksisterende forslag og i rett linje videre til Blørstad

• Veien kommer utenom Hagelandsbygda

• Anleggsfasen blir ikke til hinder for jordbruket på Hageland

• Ommundsvannet får bare en en kort fylling / bro

• Unngår helt avrenning til Moslandsvannet som kan beholdes som reservedrikkevann

• Unngår utfylling av Vråvannet og sparer dermed freda ål og biotop for hekkende jordugle


FORSLAG 3 

Veien legges i tunell ca 600m, fra Stiland til Kleivan, går videre i heia sør for Hageland, over den 
østre bukta i Ommundsvannet, i tunell under Vråheia ca 700m med innslag litt lenger ned mot 
vannet enn eksisterende forslag og utslag omtrent ved nåværende forslag og videre i rett linje til 
Blørstad.

• Berører i mindre grad Hagelandsbygda

• Unngår helt avrenning til Moslandsvannet som kan beholdes som reservedrikkevann

• Denne traseen er ikke lengre enn eksisterende forslag AB nord 2






Innspill til trasé AB nord2 E39 Mandal vest/Lyngdal

Vi bor på Hageland, gårdsnummer 111, bruksnummer 6. Vi har representanter for området som har
forfattet gode innspill som vi stiller oss hundre prosent bak, men ønsker i tillegg å komme med et
innspill fra hjertet: Valg av AB nord 2 vil gi dramatiske konsekvenser for livskvaliteten vår, og i
forlengelse av det for opprettholdelse og framtidig utvikling av næring på gården vår.

Næringsdrift: Hageland Kunst – og Metallstøperi. Nåværende drift og framtiden:

· Hageland Kunst – og Metallstøperi har vært drevet av Jan Sverre Hageland på gården siden 1982,
og er nå en anerkjent aktør og en av svært få bedrifter innen sitt virke i Norge. Fra 2004 ble det
utvidet til 2 årsverk, da Eirik Børslid gikk inn i bedriften. Kunstnere fra hele landet kommer hit for
å få støpt sine kunstverk i bronse, og setter uendelig stor pris på naturområdene for rekreasjon,
inspirasjon, friluftsliv i tillegg til det Mandal by har å tilby.

· Støperiet har hatt elever i arbeidsuke, eller annen praksis fra både ungdomsskole og
videregående skole, samt at deltakere i introduksjonsordningen har hatt sommerintro i
bedriften.
Vi har også tradisjonen for å invitere elever fra Mottaksskolen på juletrehogst hos oss, med
besøk i støperiet, turer i området hvor vi snakker om norsk friluftsliv, koser oss rundt bålpanna,
har kontakt med husdyr, og andre aktiviteter alt etter om det er snø eller ikke. Å se gleden hos
disse elevene når de myldrer rundt på gården, i et naturlig og fritt miljø, hvor man også kan være
helt stille og bare høre lyder fra naturen og fuglene rundt er en like stor opplevelse for oss som
for dem.

· Bronsestøperiet på Hageland er en bedrift innen kunst- og tradisjonshåndverk, hvor alle
prosesser fra modellen til ferdig patinerte skulpturer skjer på ett og samme sted. Det er ikke
mange som har denne kompetansen. I tillegg må man være særlig fleksibel i forhold til
arbeidstid. At støperiet ligger på hjemstedet, gir mulighet for denne fleksibiliteten, og gjør det
også mulig for min far, Jan Sverre Hageland, å kunne fortsatt jobbe i tilnærmet full stilling i en så
fysisk krevende jobb, selv om han nå er passert 70 år. Det er viktig for framtidig drift at
foreldrene mine fortsatt ønsker å bo her, og at vi kan beholde den kompetansen og erfaringen,
samt fleksibiliteten. Ved valg av foreslått trasé vil deres hus ligge spesielt utsatt for støy og visuell
forurensing, samt være generelt ødeleggende for bomiljøet på hele Hageland.

· Det er mange fine turstier i området, med bl.a. merkete løyper opp til minnesmerke for flystyrten
på Kleppssalan, samt utkikkspunkt med fantastisk utsikt over Moslandsvannet, samt områdene
mot Mandal, Kristiansand og Lindesnes. Mange turgrupper/turgåere kombinerer turer i
nærmiljøet med besøk og omvisning i støperiet, samt matpakkepause på gården.

· Med tanke på fremtiden ønsker vi å utvikle annen drift i tillegg til bronsestøperiet. Vi ser
potensiale og gode muligheter for blant annet: honningproduksjon, gårdskafé, kurs i
billedhugging eller maling, andre arrangementer innen kunst og kultur, andelslandbruk, Inn på
tunet, arbeidspraksis/språkpraksis, og ytterligere tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon. Alt
avhenger av det uberørte og innbydende naturområdet vi bor i.



· Vi er også bekymret for en eventuell anleggsperiode når traséen ligger så nærme. Vibrasjoner vil
kunne skape utfordringer i den daglige driften, da former som er tørket i ovnen i påvente av
ifylling av bronse, er svært skjøre og kan ødelegges, samt at former som ikke er helt tørket vil
kunne få mange flere grader (ødeleggelser i godset og skjøter). Når det støpes i sand, kan
resultatet på støpen også bli påvirket av vibrasjoner. Dette vil kunne gi merarbeid, forlenge
produksjonstiden, og være til hinder for å ferdigstillelse og eventuelle avdukinger, med
påfølgende økonomiske konsekvenser.

Andre punkter vi anser som viktige å ta hensyn til:

- Storfugl i området: musvåk, hønsehauk og vandrefalk (observert på Hagelandsheia i januar
2019, samt hørt i hele vår, noe som kan tyde på hekking i området)

- Hjortedyrtrekk langs traséen
- Vi kan ikke unngå å nevne tap av vannreserver. Ved å ta ut Ommundsvannet (og i

forlengelsen Homsvannet) vil man miste 1/3 av vannreservene.
- Det er fra 1980-tallet lagt ned store verdier i årlig kalking av Moslandsvannet og

Møglandsvannet for å få opp fisket.
- Mest mulig bevaring av jordbruk

Vi lever med en enorm kjærlighet for hjemstedet vårt og ønsker sterkt å bevare de nærmest uberørte
naturområdene vi bor i. Og vi lever tett på naturen, og har på den måten orkesterplass til årstidenes
skifte, og både fauna og flora, da alt skjer rett utenfor stuevinduene våre. Når det nå foreligger
traséforslag som vil ødelegge livskvaliteten vår, har det gjort oss sjokkerte og triste. Vi frykter for
naturmangfold og for byens drikkevann, for oss selv frykter vi støy, visuell forurensing og ødeleggelse
av alt vi setter pris på ved å bo her.  Vi ber om at de innspill med alternativ trasé som er kommet inn,
som ikke berører bolighus eller nedslagsfelt for drikkevann, leses nøye og tas til etterretning.

Høringsutkastet for Ny Kommuneplan 2020-2032 for Nye Lindesnes kommune: Bedre sammen –
vedtatt av Fellesnemda 10.05.2019 sier noe om både arealstrategi, artsmangfold og drikkevann:

Arealstrategi:

«Arbeide for at forsøpling, støy og visuell forurensning ikke påvirker viktig natur, leveområder for
mennesker eller næringsvirksomhet negativt.»

Klima og miljø:

«Naturmiljøet rundt oss blir påvirket av klima, arealbruk og forurensning. Kjente utfordringer er
spredning av uønskede planter, dyr og mikroorganismer, samt mikroplast som samles opp i
næringskjeden og påvirker levende organismer. Framover vil vi ha fokus på drikkevannskvalitet, sur
nedbør, artsmangfold, matvaresikkerhet og spredning av sykdom.»

Mvh

Gunn Evy Hageland Børslid og Eirik Børslid

Jan Sverre og Astrid Hageland
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