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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 18.06.2020 67/2020 

   

 

Opphevelse av del av kommunedelplan for E39 Lyngdal Øst - Vatlandstunellen PlanID 
201410 - gjelder del av KDP som dekkes av områdereguleringsplan E39 Lyngdal Øst 
PlanID 201805 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-17 jf. §11-15 oppheves del av kommunedelplan (KDP) for 
E39 Lyngdal Øst – Vatlandstunellen PlanID 201410. Vedtaket omfatter kun den strekningen av KDP som 
dekkes av områdereguleringsplan for E39 Lyngdal Øst (del av Mandal-Lyngdal Øst) PlanID 201805. 
 
Kommunestyrets behandling av sak 67/2020 i møte den 18.06.2020: 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-17 jf. §11-15 oppheves del av kommunedelplan (KDP) for 
E39 Lyngdal Øst – Vatlandstunellen PlanID 201410. Vedtaket omfatter kun den strekningen av KDP som 
dekkes av områdereguleringsplan for E39 Lyngdal Øst (del av Mandal-Lyngdal Øst) PlanID 201805. 
 
Kommunestyrets Behandling 18.06.2020: 
  
Behandling i Utvalg for miljø, plan og teknisk 16.06.20: 
Kommunedirektørens anbefaling ble enstemmig vedtatt. 
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Avstemming i Kommunestyret 18.06.20: 
Utvalg for miljø, plan og teknisk sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Kommunestyrets Vedtak 18.06.2020: 
  
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-17 jf. §11-15 oppheves del av kommunedelplan (KDP) for 
E39 Lyngdal Øst – Vatlandstunellen PlanID 201410.  
Vedtaket omfatter kun den strekningen av KDP som dekkes av områdereguleringsplan for E39 Lyngdal 
Øst (del av Mandal-Lyngdal Øst) PlanID 201805. 
 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Områdereguleringsplanen for E39 Lyngdal Øst (del av Mandal – Lyngdal Øst) PlanID 201805 ble vedtatt 
av Lyngdal formannskap på delegasjon fra Lyngdal kommunestyre 26.03.2020. Denne 
områdereguleringsplanen avløser kommunedelplanen vedtatt 20.10.2016 på samme strekningen. I 
Lyngdal sammenfaller planområdene for kommunedelplanen og områdereguleringsplanen i stor grad. 
Det er kun mindre avvik i øst mot Lyngdals grense, hvor korridoren i områdereguleringsplanen svinger 
noe mer mot øst enn korridoren i KDP.  
I forbindelse met at områdereguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn, ble det også gjort et 
vedtak om at en opphevelse av KDP skulle legges ut til offentlig ettersyn, og offentlig ettersyn av 
opphevelsen ble senere annonsert, jf. annonse i teksten under. Ved endelig vedtak av 
områdereguleringsplanen ble det likevel ikke lagt inn i vedtaket at KDP skulle oppheves. Derfor lages det 
nå en egen sak på dette. 
 
Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak 10.04.2019:  
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges «områdereguleringsplan for E39 Lyngdal Øst (del 
av Mandal - Lyngdal Øst) PlanID 201805», ut til offentlig ettersyn.  
Samtidig med offentlig ettersyn av områdereguleringsplanen, legges forslag til oppheving av del av 
vedtatt kommunedelplan for ny E39 Fardal – Vatlandstunellen PlanId 201410, som erstattes av 
områdereguleringsplanen, ut til offentlig ettersyn. 
 
Annonse -offentlig ettersyn: 
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Det har ikke kommet egne høringsinnspill til opphevelse av kommunedelplanen, men det har kommet 
flere høringsinnspill til områdereguleringsplanen hvor noen høringsinstanser har pekt på korridorvalg og 
betydningen av godt nok kunnskapsgrunnlag for å endre trase. Likevel kan det ikke leses noe klart 
standpunkt ang. opphevelse av KDP ut fra høringsinnspillene.  
 
I forbindelse med behandling av områdereguleringsplanen ble det laget en sammenligningsrapport hvor 
KDP traseen ble sammenlignet med valgt trase i områdereguleringsplanen. Denne viste klare fordeler 
med ny trase som nå er vedtatt. Sammenligningen er mest relevant for Lindesnes kommune.  
 
Det bør nevnes at det nylig er kommet en klage på endelig vedtak for områdereguleringsplanen fra 
Naturvernforbundet. Her er Naturvernforbundet tydeligere på følgende: «Ny E39 slik begge kommunen 
nå har vedtak om, kan ikke forsvares utfra et helhetlig samfunnsperspektiv fordi denne løsningen vil 
påføre uopprettelig, omfattende skade på og tap av verdifull natur- og kulturlandskap. Om derfor Lyngdal 
og Lindesnes kommuner står ved denne veiløsningen, vil det åpenbart være i strid med den sterke 
oppfordringen FNs ekspertpanel – klimapanelet og naturpanelet ber oss om; å bedre verdens 
naturtilstand.» 
 
Klagen kommer til behandling i egen sak til høsten. 
 
 
Utsnitt av Kommunedelplan for E39 Fardal i Lindesnes til Vatlandstunellen i Lyngdal (grått felt): 
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Områdereguleringsplan E39 Lyngdal øst (del 1): 
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Områdereguleringsplan E39 Lyngdal Øst (del 2): 

 
 
Vurdering: 
Ved å vedta områdereguleringsplanen har en tatt et korridorvalg, på bakgrunn av et omfattende 
kunnskapsgrunnlag. Kommunedelplanens korridor der hvor den avviker fra områdereguleringsplanen, er 
dermed i praksis forkastet. 
For Lyngdal kommune er planområdene for kommunedelplanen og områdereguleringsplanen så 
sammenfallende at det har lite betydning om kommunedelplanen blir opphevet eller ikke. Det er 
imidlertid et område mot sør-øst mot Lyngdals grense hvor korridorene skiller lag grunnet endret retning 
for trase gjennom Lindesnes. 
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Det kan være greit å få «ryddet bort» de restarealene som måtte ligge igjen fra kommunedelplanen, og 
som beslaglegger arealer til veiformål unødig. Kommunedirektøren anbefaler derfor en opphevelse av 
kommunedelplanen på strekningen som sammenfaller med områdereguleringsplanen. 
 
Konklusjon: 
Kommunestyret anbefales å oppheve kommunedelplan for E39 på strekningen hvor denne sammenfaller 
med områdereguleringsplanen for E39 Lyngdal Øst (del av Mandal – Lyngdal Øst). 
 
 
 


