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Oversendelsesbrev – Forslag til områderegulering med konsekvensutredning  

E39 Mandal – Lyngdal øst oversendes til 2. gangsbehandling 

 

Forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst  

Nye Veier har utarbeidet forslag til områderegulering med konsekvensutredning for 

utbygging av E39 på strekningen Mandalskrysset-Herdal som går gjennom Lindesnes og 

Lyngdal kommuner. Forslaget lå ute på offentlig ettersyn i perioden 3. mai – 14. juni 2019. I 

denne perioden kom det inn til sammen 50 merknader til planen fra offentlige myndigheter, 

organisasjoner, lag og foreninger, samt grunneiere, naboer og andre.  

 

Alle innkomne merknader er oppsummert og kommentert i et eget merknadsnotat som 

følger saken. Fylkesmannen i Agder og Staten vegvesen Region sør fremmet til sammen 6 

innsigelsespunkter til planen. Merknadene har ført til at Nye Veier har innarbeidet bl.a. flere 

hensynssoner i både kart og bestemmelser, samt justert planbeskrivelsen og plangrensen. I 

tillegg er det utarbeidet nye notater angående fiskearten sørv i drikkevann i Mandal og et 

suppleringsnotat til fagrapport Naturmangfold. Begge disse notatene oversendes 

kommunene. Endringene som har blitt gjort har ført til at innsigelsene fra Fylkesmannen i 

Agder og Statens vegvesen i dag er trukket.  

 

Hensikten med planarbeidet har vært å finne den veikorridoren som gir mest 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Kortere kjøretid, reduserte utbyggingskostnader og fokus 

på landskapsaspektet er viktige drivere i dette arbeid. 

 

Planprosessen er gjennomført som en områderegulering og faller inn under plan- og 

bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger. Nye Veier er tiltakshaver og har 

ledet planarbeidet på vegne av Lindesnes og Lyngdal kommuner. 

 

Vi ber om at kommunene prioriterer saken, slik at områdereguleringen med KU legges fram 

for politisk 2. gangsbehandling i februar (Lyngdal) / mars (Lindesnes) 2020 og tas opp til 

vedtak i kommunestyremøte i mars 2020.   

 

Vedlagt i denne oversendelsen er: 

• Plankart (MA01, MA02, LI01-LI05, LY01, LY02) (pdf og sosi) 

• Planbestemmelser (med juridisk bindende temakart i Lindesnes kommune) 
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Side 2 

 

• Planbeskrivelse  

• Planbeskrivelse kortversjon 

• Merknadsnotat offentlig ettersyn 

• Spredning av fiskearten sørv i drikkevann i Mandal kommune dato 

• Suppleringsnotat til fagrapport Naturmangfold dato 

 

Nye Veier gjør oppmerksom på at det er utarbeidet en rekke andre underlagsrapporter som 

ble oversendt kommunen til 1. gangsbehandling i tillegg til vedlagte dokumentene i denne 

oversendelsen. En komplett liste over høringsdokumenter foreligger i kapittel 11 i 

planbeskrivelsen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Nye Veier AS 

 

 

 

 

 

Håkon Lohne  

Prosjektleder E39 Mandal – Lyngdal øst 

 


