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E39 Mandal – Lyngdal øst – Kunngjøring om igangsetting av arbeid med
reguleringsplan for ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst, i Agder fylke
I henhold til plan og bygningslovens §12-1 og 12-8 varsles det om igangsettelse av planarbeid
med reguleringsplan for bygging av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst i Lindesnes og
Lyngdal kommuner. Se vedlagt kart med planarbeidets avgrensning (varslingsgrense).
Formålet med planarbeidet
Nye Veier har satt i gang arbeidet med å detaljregulere løsning for ny E39 mellom Mandalskrysset
i Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Strekningen er på ca. 25 km og planlegges
som 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Ny E39 skal ha en påkobling mot Mandalskrysset
i øst og nåværende E39 ved Herdal i vest. På strekningen planlegges det for to kryssområder hvor
det skal gå tilførselsvei ned til dagens E39. Et kryssområde ved Blørstad med tilførselsvei ned til
Tredal, og et kryssområde ved Stedjedalen med tilførselsvei ned til Udland.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet
hovedvei. Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt
områderegulering (PlanID 201817 og 201818 i Lindesnes og 201805 i Lyngdal).
Innspill til oppstart av planarbeidet
Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle med innspill om å fremme disse så tidlig
som mulig i planarbeidet. Innspillene må sendes inn skriftlig:
•

via kartportalen DinE39 www.e39mandal-lyngdal.no

•

eller via epost: E39ML@sweco.no

•

eller via post til Sweco Norge AS v/ Marius Fiskevold, Postboks 80 Skøyen,
0212 Oslo. Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst».

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende innen 20. januar
2021
Alle innspill vil oppsummeres, behandles og svares ut i et merknadsdokument. Dokumentet vil
publiseres og legges ved saken.

Informasjon om planarbeidet vil ligge ute på nettsidene til Nye Veier, Sweco og kommunene.
•

Nye veier: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/

•

Prosjektets hjemmeside: https://e39mandal-lyngdal.no/

•

Lindesnes kommune: https://www.lindesnes.kommune.no/

•

Lyngdal kommune: https://www.lyngdal.kommune.no/

Kunngjøring om varsel om oppstart vil bli annonsert i avisene; Fædrelandsvennen, Lindesnes og
Lister 24.
Nye Veier inviterer til digitale informasjonsmøter
Lyngdal kommune: mandag 11. januar 2021, kl. 18.00
Lindesnes kommune: onsdag 13. januar 2021, kl. 18.00
Nye Veier hensyntar situasjonen omkring Covid-19 og informasjonsmøtene vil derfor foregå
digitalt. Lenke til disse møtene vil publiseres på prosjektnettsiden www.e39mandal-lyngdal.no.
Under møtene vil det gis en presentasjon av arbeidet som skal gjennomføres og fremdrift.
Møtene legger til rette for toveis kommunikasjon og opptak av møtene blir publisert på
prosjektnettsiden i etterkant.
Grunnerverv
Bygging av nye E39 vil kreve arealer og innløsning (kjøp) av eiendom. Det er først når
reguleringsplanen er vedtatt at Nye Veier med sikkerhet vet hvilke eiendommer som blir berørt
og i hvilken grad de berøres. Det er reguleringsplanen som gir Nye Veier rettigheter til å
gjennomføre en slik grunnervervprosess. Etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 skal krav
om erstatning eller straks innløsning være fremsatt innen tre år etter vedtak av reguleringsplan.
Mer informasjon om grunnerverv finner du her: https://www.nyeveier.no/grunnerverv/
Vedlegg
Kart med planarbeidets avgrensing.
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