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Vår dato:
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2020/9740

Deres dato:

Deres ref.:

10.06.2021
SWECO NORGE AS

Saksbehandler, innvalgstelefon

Bjørn Loland, 38 17 62 23

Postboks 80 Skøyen
0212 OSLO

Høringsuttalelse til offentlig ettersyn - del av E39 Mandal - Lyngdal øst Lyngdal kommune
Vi viser til oversendelse datert 10.06.2021 fra Sweco Norge AS kommune med vedtak om å legge
forslag til detaljregulering for del av E39 Mandal – Lyngdal øst ut til offentlig ettersyn.
Bakgrunn
Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av ny firefelts-vei europavei fra Herdal i
Lyngdal kommune til kommunegrense Lyngdal-Lindesnes.
Detaljreguleringen bygger på vedtatt områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal, vedtatt 26.03.2020
i Lyngdal kommune, og 23.04.2020 i Lindesnes kommune. Det går fram av oversendelsen at det tas
sikte på at planforslag for ny E39 gjennom Lindesnes kommune skal på offentlig ettersyn i løpet av
høsten 2021.
Fra Herdal er ny E39 ferdig detaljregulert frem til Røyskår i Lyngdal kommune. Ny E39 østover er
ferdig detaljregulert og under bygging fra Mandalskrysset øst for Mandalselva til Kristiansand.
Innspill fra Statsforvalteren
Vi viser til Statsforvalterens uttalelse i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet, av
19.01.2021.
Statsforvalteren vurderer i all hovedsak at de innspill vi hadde til oppstart av planarbeidet er godt
ivaretatt i planforslaget, og at planforslaget følger opp bestemmelser fra områdereguleringen på en
tilfredsstillende måte. Statsforvalteren er positiv til at planforslaget legger til rette for en forlengelse
av Eikeråsheiatunnelen. Statsforvalteren har imidlertid noen merknader knyttet til planforslaget
ivaretakelse av temaene vilt, vannmiljø, massehåndtering og naturmangfold.

E-postadresse:
sfagpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 504,
4804 Arendal

Besøksadresse:
Fløyveien 14, Arendal

Telefon: 37 01 75 00
www.statsforvalteren.no/agder
Org.nr. 974 762 994
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Vilt
Statsforvalteren vurderer at det foreligger et godt kunnskapsgrunnlag knyttet til hjorteviltets trekk
gjennom den aktuelle strekningen. I all hovedsak er vi positive til planforslagets løsninger for
ivaretakelse av viltets trekkmuligheter og hvordan dette er sikret i plankart og bestemmelser. Vi
støtter Agder fylkeskommunes anbefaling om å sikre tilstrekkelig jorddybde på viltovergang ved
Opteda i bestemmelsene og vil i tillegg gi faglig råd om at faunapassasje under bru ved Lene også
omfattes av overvåkingsplan i bestemmelsenes § 2.4.2 b.
Vannmiljø
Planforslaget legger opp til at veien krysser Litlåna med bru med om lag 200 meters lengde. Det går
fram av planbeskrivelsen at det har blitt vurdert løsninger med mellomlang bru på 235 meter og
lang bru på 270 meter, men at disse løsningene har blitt forkastet på grunn av høye
investeringskostnader.
Kort bru over Litlåna medfører en omfattende fylling fra «Loppeneset» og ned mot Litlåna. Denne
fyllingen beslaglegger om lag 6 dekar fulldyrka jord og fører til at den viktige anadrome
Eikelandsbekken midlertidig må legges om i anleggsfase, og permanent legges om langs
fyllingsfoten etter endt anleggsarbeid. I tillegg vil fyllingens nærhet til Litlåna kunne medføre
partikkelspredning og nedslamming av Litlåna og Gulltjønn i anleggsfasen. Eikelandsbekken er en
viktig anadrom bekk, og er sammen med Litlåna en del av det verna Lygna-vassdraget. For bedre å
kunne ivareta verdiene knyttet til disse vassdragene vil Statsforvalteren gi faglig råd om å revurdere
løsning med lang bru, som vil skape en større avstand mellom veifylling og Litlåna, og samtidig
opprettholde Eikelandsbekkens naturlige løp.
Statsforvalteren støtter faglig råd fra NVE om omlegging fremfor lukking av øvre del av Lenebekken.
Statsforvalteren ber om at plan for vannføring og fiskeføring, som nevnt i bestemmelsene § 1.3.4 b,
utarbeides og sendes Statsforvalteren for vurdering etter forskrift om fysiske tiltak, i god tid før
anleggsarbeidet er tenkt påbegynt. Videre ber vi om at søknad om utslippstillatelse for
anleggsarbeid og driftsfase sendes Statsforvalteren i god tid før anleggsstart. Vi anbefaler i den
sammenheng forslagsstiller å kvalitetssikre at det er satt av nok areal til anleggsgjennomføring,
overvannshåndtering og eventuelt sedimentasjonsbasseng/sedimenteringsanlegg på østsiden av
Litlåna.
Massehåndtering og jordbrukshensyn
Prosjektet er anslått å ha et masseoverskudd på om lag 290 000 m3 sprengstein og om lag 210 000
m3 organiske masser. Foruten bruk av overskuddsmasser i veglinja er det foreslått to permanente
massedeponi ved Flaten, BAA1 og BAA2, hver på om lag 27 dekar. Disse områdene er anslått å
kunne håndtere til sammen om lag 400 000 m3.
Det går frem av bestemmelsene at all matjord skal gjenbrukes på eksisterende eller fremtidige
landbruksarealer, herunder de permanente massedeponiene, og at matjord skal sjekkes for
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planteskadegjørere. I matjordsplanen går det frem at potensialet for reetablering av landbruksareal
på deponiområdene er på om lag 60 dekar. For å sikre at deponiområdene i størst mulig grad får en
etterbruk som landbruksjord vil statsforvalteren gi faglig råd om å skjerpe bestemmelsene knyttet til
ivaretakelse av matjord § 1.3.3 og bestemmelser for arealformålene BAA1 og BAA2 slik at det klart
fremgår at områdene skal istandsettes til landbruksformål. Vi ber kommunen vurdere om
opparbeidelse av disse arealene som landbruksjord bør omfattes av rekkefølgebestemmelse § 5.3.

Naturtyper
Det er flere registrerte naturtyper med gammel, fattig edellauvskog som vil påvirkes av etablering av
ny E39 på strekningen. Kryssingen av Storevassbekken vil omdisponere deler av registrert naturtype
LENE NØ og massedeponiene BAA1 og BAA2 vil påvirke deler av naturtypene Flaten V og Flaten V2.
Ved kryssing av Litlåna vil deler av registrert naturtype Gråor-heggeskog påvirkes negativt. I all
hovedsak er naturtypene som påvirkes av veitiltaket registrert med lokal verdi etter DN-Håndbok 13.
Statsforvalteren vil anbefale at planforslaget innarbeider bestemmelser om at enkelttrær fra
lokalitetene med gammel, fattig edellauvskog som må felles i anleggsgjennomføringen, skal
plasseres på et egnet sted for naturlig nedbryting.
Vi ber om å få tilsendt kopi av vedtatt plan.

Med hilsen
Pia K. Hem Molaug (e.f.)
faggruppeleder Plan

Bjørn Loland
seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Agder fylkeskommune
Statens vegvesen
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energidirektorat
Lyngdal kommune
Lindesnes kommune

Postboks 788 Stoa
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Postboks 1010 Nordre Ål
2605
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Saksprotokoll
Detaljregulering E39 Lyngdal øst (Del av Mandal - Lyngdal øst)
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Behandlet av
1 Fylkesutvalget

20/26351
Diderik Cappelen
Møtedato
31.08.2021

Saknr
99/21

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak
Pkt. 1
Fylkesutvalget er positiv til at det nå er lagt frem detaljregulering for den aktuelle
etappen. Ny stamvei vil få stor positiv betydning for regional utvikling,
fremkommelighet og trafikksikkerhet. Fylkesutvalget ser det som ønskelig at det så
snart som mulig legges frem en plan også for den resterende etappen gjennom
Lindesnes kommune.
Pkt. 2
Fylkesutvalget mener gjennomgående at planen hensyntar fylkeskommunens
interesser, jf. også innspill ved oppstart av planarbeid, på en god måte.
Planmaterialet er også oversiktlig og godt utført og Nye Veier gis ros for å ha
gjennomført en god planprosess.
Fylkesutvalget vil imidlertid be om at planen bearbeides for følgende forhold:





Det inntas entydig i bestemmelsene at Eikåsheitunnelen skal tilrettelegges for
toveis trafikk i hvert tunnelløp. Dette av hensyn til å unngå omkjøring om
Lenefjorden ved hendelser på den nye veien.
Diverse trafikktekniske forhold bl.a. knyttet til fylkesveinettet.
Bestemmelsene til viltovergang Optedal presiseres noe mer.
Det inntas i bestemmelsene at eldre bebyggelse med tilhørende
kulturlandskap på Flaten og i Herdal skal fotodokumenteres før inngrep
tillates.

For nærmere begrunnelse og detaljer vises til saksfremlegget. Tiltakshaver og
kommunen bes nyttiggjøre seg de øvrige innspillene som fremgår i saksfremlegget.
Pkt. 3
Fylkesutvalget ber om at fylkesadministrasjonen tas med på råd i den videre
prosessen. Innspill gitt i denne saken vil da kunne bli konkretisert nærmere.

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 31.08.2021 sak 99/21
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Votering
Fylkeskommunedirektørens forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme (SV).
Fylkesutvalget - vedtak
Pkt. 1
Fylkesutvalget er positiv til at det nå er lagt frem detaljregulering for den aktuelle
etappen. Ny stamvei vil få stor positiv betydning for regional utvikling,
fremkommelighet og trafikksikkerhet. Fylkesutvalget ser det som ønskelig at det så
snart som mulig legges frem en plan også for den resterende etappen gjennom
Lindesnes kommune.
Pkt. 2
Fylkesutvalget mener gjennomgående at planen hensyntar fylkeskommunens
interesser, jf. også innspill ved oppstart av planarbeid, på en god måte.
Planmaterialet er også oversiktlig og godt utført og Nye Veier gis ros for å ha
gjennomført en god planprosess.
Fylkesutvalget vil imidlertid be om at planen bearbeides for følgende forhold:





Det inntas entydig i bestemmelsene at Eikåsheitunnelen skal tilrettelegges for
toveis trafikk i hvert tunnelløp. Dette av hensyn til å unngå omkjøring om
Lenefjorden ved hendelser på den nye veien.
Diverse trafikktekniske forhold bl.a. knyttet til fylkesveinettet.
Bestemmelsene til viltovergang Optedal presiseres noe mer.
Det inntas i bestemmelsene at eldre bebyggelse med tilhørende
kulturlandskap på Flaten og i Herdal skal fotodokumenteres før inngrep
tillates.

For nærmere begrunnelse og detaljer vises til saksfremlegget. Tiltakshaver og
kommunen bes nyttiggjøre seg de øvrige innspillene som fremgår i saksfremlegget.
Pkt. 3
Fylkesutvalget ber om at fylkesadministrasjonen tas med på råd i den videre
prosessen. Innspill gitt i denne saken vil da kunne bli konkretisert nærmere.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Utvalg
Fylkesutvalget

20/26351-42
Diderik Cappelen
Møtedato
31.08.2021

Detaljregulering E39 Lyngdal øst (Del av Mandal - Lyngdal øst) –
Offentlig ettersyn
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak
Pkt. 1
Fylkesutvalget er positiv til at det nå er lagt frem detaljregulering for den aktuelle etappen.
Ny stamvei vil få stor positiv betydning for regional utvikling, fremkommelighet og
trafikksikkerhet. Fylkesutvalget ser det som ønskelig at det så snart som mulig legges frem
en plan også for den resterende etappen gjennom Lindesnes kommune.
Pkt. 2
Fylkesutvalget mener gjennomgående at planen hensyntar fylkeskommunens interesser,
jf. også innspill ved oppstart av planarbeid, på en god måte. Planmaterialet er også
oversiktlig og godt utført og Nye Veier gis ros for å ha gjennomført en god planprosess.
Fylkesutvalget vil imidlertid be om at planen bearbeides for følgende forhold:
•
•
•
•

Det inntas entydig i bestemmelsene at Eikåsheitunnelen skal tilrettelegges for
toveis trafikk i hvert tunnelløp. Dette av hensyn til å unngå omkjøring om
Lenefjorden ved hendelser på den nye veien.
Diverse trafikktekniske forhold bl.a. knyttet til fylkesveinettet.
Bestemmelsene til viltovergang Optedal presiseres noe mer.
Det inntas i bestemmelsene at eldre bebyggelse med tilhørende kulturlandskap på
Flaten og i Herdal skal fotodokumenteres før inngrep tillates.

For nærmere begrunnelse og detaljer vises til saksfremlegget. Tiltakshaver og kommunen
bes nyttiggjøre seg de øvrige innspillene som fremgår i saksfremlegget.
Pkt. 3
Fylkesutvalget ber om at fylkesadministrasjonen tas med på råd i den videre prosessen.
Innspill gitt i denne saken vil da kunne bli konkretisert nærmere.
Vedlegg
E39_ML_Lyngdal_Reguleringsbestemmelser-1
E39_ML_Lyngdal_Plankart_R001-R0007-1
E39_ML_Lyngdal_Planbeskrivelse-1
E39_ML_Lyngdal_Merknadsnotat_Vedlegg_Varslingsinnspill-2
Saksprotokoll planutvalget i Lyngdal 1.06.2021
Detaljreguleringsplan for E39 Lyngdal øst (del av Mandal - Lyngdal øst) 1. gangs
behandling (2)
Dokumentnr.: 20/26351-42
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Alle plandokumenter finnes på følgende lenke: E39 Mandal - Lyngdal øst
Sammendrag
Det er lagt frem forslag til detaljregulering for ny 4-felts E39 på etappen kommunegrensen
Lindesnes/Lyngdal til Herdal. Detaljreguleringen bygger på vedtatt områderegulering.
Fylkeskommunedirektøren mener planforslaget er godt gjennomarbeidet og i det
vesentlige ivaretar fylkeskommunens interesser på en god måte.
Saksopplysninger
Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok i møte 1.06.2021 å legge
forslag til del av detaljregulering for E39 Mandal - Lyngdal øst ut til offentlig ettersyn.
Detaljreguleringen er basert på gjeldende områderegulering for strekningen Mandalselva
(Lindland) – Herdal som ble vedtatt i 2020.
Det fremlagte planforslaget omfatter den del av strekningen som ligger i Lyngdal
kommune, det vil si etappen fra kommunegrensen Lindesnes/Lyngdal til Herdal.
Det ble gitt melding om oppstart av planarbeid for hele strekningen Mandal – Lyngdal øst,
men planen er delt i to ettersom planarbeidet gjennom Lindesnes kommune ennå ikke er
ferdigstilt. Lindesnesdelen av planen vil ventelig bli lagt ut til høring høsten 2021.

Fig. 1. Kart som viser «hovedstrekningen» Mandalselva (Lindland) – Lyngdal øst (Herdal). Den nå aktuelle
etappen markert med blå stiplet linje. Kilde: Nye Veier AS

Noen nøkkelopplysninger/-tall
Lengde ny vei

Ca. 5 km.

Standard

4-felt motorvei med fartsgrense 110 km/t

Større tunneler

Eikeråsheitunnelen

Større broer

• Storevassbekken (Lene)
• Optedal bro
Ingen
• Eikerås (passasje over tunnel)
• Grubbedalen (passasje under bro)
• Optedal/Flaten (lokk)
• Optedal (passasje under bro)
Ca. 44 daa

Kryss
Viltpassasjer
(Hjortevilt)

Fulldyrket
areal som
beslaglegges
permanent
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Hele strekningen Mandalselva –
Herdal er totalt ca. 25 km
Planen muliggjør bygging av såkalt
smal 4-felt motorvei
Total lengde ca. 3040 meter hvorav
ca. 2200 meter i Lyngdal kommune

All matjord vil bli tatt vare på. Det
er mulig å reetablere ca. 60 daa
nytt landbruksareal innenfor
planområdet.
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Vestre utløp Eikeråsheitunnelen

Fig. 2. Oversiktskart som viser planområdet med en del aktuelle stedsnavn (Kilde: Sweco Norge)

Fylkesutvalget behandlet oppstartsmeldingen i møte 2.02.2021 som sak 18/21 og fattet da
følgende vedtak:
Pkt. 1
Fylkesutvalget ser det som positivt at det nå er satt i gang arbeid med detaljregulering for ny
firefelts stamvei på den aktuelle strekningen. Planarbeidet bør gis god fremdrift slik at
anleggsstart kan skje så snart som mulig. Hensynet til fremdrift må imidlertid ikke gå på
bekostning av en god planprosess.
Pkt. 2
Det forutsettes at de overordnete rammene slik de er fastlagt i områdereguleringen videreføres i
detaljreguleringen.
Fylkesutvalget vil spesielt be om at følgende forhold blir ivaretatt i den videre prosessen:
a) Optimalisering av veianlegget med sikte på 40 % reduksjon i klimagassutslipp målt i
CO2 ekvivalente verdier i byggefase og 75 % reduksjon i driftsfase (i forhold til tidligere
vedtatte kommunedelplaner gjennom Lindesnes kommune).
b) Fleksible og fremtidsrettede løsninger for kollektivtrafikk og pendlerparkering i kryssene
c) Drikkevannsressursene nord for Mandal by samt Tarvannet
d) Gode krysningsmuligheter for hjortevilt
e) Landskapsestetikk
f) Friluftsliv
g) Gode ordninger for gjenbruk av matjord som blir berørt av veianlegget
h) Kulturmiljøinteressene i området
i) Interessene til de lokale ungdomsrådene i Lyngdal og Lindesnes.
Pkt. 3
Fylkesutvalget er positiv til at detaljreguleringen også omfatter kryss Stiland/Heddan med
tilførselsvei til Udland. Et kryss med ny tilførselsvei vil legge til rette for at det senere kan
bygges ny vei fra Udland til Reme. Et bedre veisystem i dette området vil ha store regionale
effekter. Fylkesutvalget ber om at nytt kryss og tilførselsvei til Udland bygges ut og bekostes
Dokumentnr.: 20/26351-42
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som del av stamveianlegget. Fylkeskommunen vil sammen med kommunen jobbe for at ny vei
videre til Reme får statlig finansiering og kan realiseres.
Pkt. 4
Det må i planarbeidet beskrives hvordan omkjøring skal skje dersom hele eller deler av den nye
stamveien stenges. Dagens E39 har store utfordringer med fremkommelighet i deler av
vinterhalvåret, og vinterdriftsklassen vil bli redusert dersom fylkeskommunen overtar veien.
Pkt. 5
Det vises forøvrig til nærmere opplysninger og kommentarer i saksfremlegget. Fylkesutvalget
legger til grunn at det gode samarbeidet i planprosessen fortsetter og at fylkeskommunen tas
med på råd i det videre planarbeidet. Innspillene gitt i denne saken vil da kunne bli konkretisert
nærmere

En del av innspillene gjaldt forhold i Lindesnes kommune og vil ikke være relevant for den
nå aktuelle etappen.
Lokale interessenter ønsker å utvikle et næringsområde på Vottebakken ved Optedal. Det
har vært vurdert å innlemme dette området som del av veiplanen, men det er besluttet å
vurdere næringsområdet gjennom en egen planprosess. Dette av hensyn til ikke å påvirke
fremdriften for planene for ny E39.
Høringsfristen er satt til 21.08.2021, men fylkeskommunen er gitt utsatt høringsfrist til å
kunne behandle saken i fylkesutvalgets møte 31.08.2021.
Vurderinger
Fylkeskommunedirektøren er positiv til at det nå er lagt frem forslag til reguleringsplan for
den aktuelle etappen. Ny stamvei vil få stor betydning for regional utvikling, trafikksikkerhet
og fremkommelighet. Fylkeskommunedirektøren ser det som ønskelig at det så snart som
mulig legges frem en plan for den resterende del av strekningen gjennom Lindesnes
kommune.
Fylkeskommunedirektøren vil gi Nye Veier AS ros for å ha gjennomført et god planprosess
og det bemerkes samtidig at det fremlagte planmaterialet gjennomgående er klart og
lettlest og redegjør for prosjektet på en god måte. Det fremheves som positivt at det er
utarbeidet en «leseveileder» for plankart og bestemmelser.
De overordnete rammene for veianlegget er fastlagt i gjeldende områderegulering.
Hensikten med detaljreguleringen er å fastlegge nærmere detaljer samt å ytterligere
optimalisere anlegget.
Saken vil bli gjennomgått og drøftet i henhold til de interesser som vil være av særlig
betydning for fylkeskommunen på denne etappen, jf. også fylkesutvalgets innspill til
oppstart av planarbeidet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Klima
Vannforvaltning
Jordvern (håndtering av matjord)
Vilt
Barn og unges interesser
Landskapshensyn
Samferdsel - dagens E39 – omkjøring m.m.
Kulturmiljø

Dokumentnr.: 20/26351-42

side 4 av 9

Klima
Det vil bli gjennomført en samlet klimagassberegning for hele veiprosjektet – både i
Lindesnes og Lyngdal. Ettersom den nå foreliggende reguleringsplanen kun omfatter
etappen gjennom Lyngdal kommune, foreligger det følgelig ikke beregninger for denne
etappen. Dette vil bli lagt frem som del av planmaterialet for etappen gjennom Lindesnes
kommune.
Fylkeskommunedirektøren har forståelse for denne fremgangsmåten. Noe av hensikten
med klimagassberegningen er dessuten å sammenligne detaljreguleringen med tidligere
vedtatte kommunedelplan. Beregningene vil slik sett være av mindre interesse for den nå
aktuelle planen ettersom etappen gjennom Lyngdal kommune ikke avviker særlig fra
kommunedelplanen.
Det er sannsynligvis lite rom for klimagassbesparelser på den nå aktuelle etappen når det
gjelder selve veitraseen. De overordnete rammene er allerede fastlagt i
områdereguleringen og fylkeskommunedirektøren ser det, av hensyn til andre forhold som
landskap og vilt, ikke som ønskelig å redusere klimagassgenererende konstruksjoner som
tunneler eller broer.
Vannforvaltning og fisk
Planbestemmelsene og miljøoppfølgingsplanen gir gode overordnede føringer for å ivareta
vassdrag. Tiltak som berører vassdrag må imidlertid avklares etter ulike lovverk som
forurensningsloven/-forskriften, vannforskriften, vannressursloven og forskrift om fysiske
tiltak i vassdrag. Det er viktig at nødvendige tillatelser innhentes i god tid før anleggsstart.
Fylkeskommunen er myndighet for forskrift om fysiske tiltak i vassdrag i de tilfellene ikkeanadrom laksefisk berøres. På strekningen som nå er på høring er det i hovedsak
vassdrag med anadrom laksefisk som berøres, og dermed Statsforvalteren som er
forvaltningsmyndighet. Det vises ellers til møte om inngrep i vassdrag den 25.06.2021 der
både fylkeskommunen og Statsforvalteren deltok og det imøteses videre dialog om dette.
Landskapshensyn
På denne etappen er det særlig veiføringen langs Lenefjorden som er utfordrende for det
overordnete landskapsbildet. Her mener fylkeskommunedirektøren at Nye Veier har gjort
en god jobb for å optimalisere veianlegget. Et viktig element er at Eikeråsheitunnelen er
forlenget med ca. 500 meter, noe som i seg selv reduserer landskapsinngrepet.
Kryssingen av Grubbedalen/Storevassbekken er løst som bro og en unngår dermed større
skjemmende fyllinger.
Vestre tunnelåpning
Eikeråsheitunnelen
Bro over
Storevassbekken
(Grubbedalen) Vil også
fungere som passasje
for hjortevilt
Massedeponi Flaten
Dagens E39
Fig. 3. Fra Lenefjorden hentet fra film av anlegget (Kilde: Nye Veier)

Ved Optedal legges det opp til relativt store fyllinger ved Litleåna. Disse vil i
utgangspunktet bli godt synlige, men vil etter hvert bli dekket av vegetasjon. Selve
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kryssingen av Litleåna skjer som bro og vil ikke komme i direkte berøring med landskapet
langs elva.
Ved oppstart av arbeidet med detaljreguleringen spilte fylkeskommunen inn at
anleggsbeltet burde gjøres så smalt som mulig. Ved gjennomgang av innspillene har
tiltakshaver ikke konkret kommentert dette. Dette er imidlertid etter det
fylkeskommunedirektøren kan se hensyntatt i planen og anleggsbeltet er satt så smalt
som praktisk mulig.
Det er utarbeidet en estetisk håndbok for anlegget som gir gode føringer for videre
detaljprosjektering og anleggsarbeid.
Fylkeskommunedirektøren mener samlet sett at landskapsinteressene er ivaretatt på en
god måte i det fremlagte planforslaget.
Optedal bro over
Litleåna. Funksjon som
faunapassasje
Mulig fremtidig
næringsområde
Vottebakken
Fv. 4064
Dagens E39
Gullknuten
Fig. 4. Miljøperspektiv v/Optedal sett fra sydvest (Kilde: Sweco Norge)

Jordvern
Som nevnt i saksopplysningene (nøkkeltall), legger reguleringsplanen permanent beslag
på ca. 44 daa fulldyrket jord. All matjord vil bli tatt vare på. Det er mulig å reetablere ca. 60
daa nytt landbruksareal innenfor planområdet hvorav en del på områder for deponi av
masseoverskudd ved Flaten. Det er stilt krav om at deponiområder som skal nyttes til
landbruk ikke skal ha større helning enn 1:8.
Dette vurderes som relevante og gode tiltak.
Friluftsliv
Planen, på den nå aktuelle etappen, får små eller ingen negative konsekvenser for
allmennhetens friluftslivsinteresser.
Barn og unges interesser
Veien berører ingen områder som er aktivt i bruk av barn og unge. Det er heller ikke
nærføring til skoler eller barnehager. Fylkesutvalget ba, etter forslag fra ungdommens
representant i utvalget, spesifikt om å hensynta interessene til de lokale ungdomsrådene.
Det kommer frem av kommentar til fylkeskommunens innspill at det er gjennomført et
større medvirkningsopplegg med Lyngdal ungdomsskole og tett dialog med Barne- og
ungdomsrådet, hvor informasjonsfilm er laget.
Fylkeskommunedirektøren har etter dette ingen merknader til planen hva gjelder barn og
unges interesser.
Vilt
Dokumentnr.: 20/26351-42
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Fylkeskommunedirektøren mener at hensynet til de viktige hjorteviltrekkene i området er
godt ivaretatt i det fremlagte planforslaget. Det blir krysningsmuligheter for vilt under
Oftedal og Lene bruer, over Eikeråsheitunnelen og ved Optedal viltovergang. Sistnevnte
viltovergang er spesielt viktig for å ivareta et regionalt viktig vilttrekk, og utformingen er i
tråd med faglige anbefalinger. Viltovergangen blir 50 meter bred, med en effektiv
passasjebredde på 40 meter. Det er også lagt inn hensynssoner som sikrer ivaretakelse
av naturlig vegetasjon på begge sider av viltovergangen, samtidig som uheldige fremtidige
tiltak forbys. Fylkeskommunedirektøren mener imidlertid at det i bestemmelsene bør stilles
konkrete krav til tykkelse på jorddekke på viltovergangen med sideareal slik at man sikrer
gjenvekst av busker og trær. Tykkelsen på jorddekket bør være minst 0,5 meter.

Fig. 5. Oversiktskart vilttrekk og faunapassasjer på hele strekningen Mandalselva – Lyngdal øst. Aktuell
etappe markert med rød omramming. (Kilde: Nye Veier AS)

Samferdsel
Ved melding om oppstart av planarbeidet ga fylkeskommunen uttrykk for at tunneler må
tilrettelegges for toveis trafikk. Dette av hensyn til å unngå at trafikken ved hendelser på
den nye veien må ledes via dagens E39 i Lenefjorden. Ifølge Fagrapport tunnel skal det
etableres et vekslingsfelt i forkant av tunnelen som gjør det mulig med adkomst til hvert
løp.
Reguleringsplanen er følgelig ikke til hinder for toveistrafikk i tunnelene.
Fylkeskommunedirektøren mener imidlertid at det bør stilles krav om at tunnelene skal
tilrettelegges for toveistrafikk. Dette medfører en del ekstrakostnader bl.a. knyttet til
skilting, men dette bør kunne forsvares når en tar i betraktning utfordringene knyttet til
dagens vei i Lenefjorden. Særlig gjelder dette dersom veien må benyttes til omkjøring i
perioder med glatt vinterføre. Eksisterende E39 er i dag ikke godkjent for alle typer
modulvogntog. Dersom dagens E39 skal brukes som omkjøringsvei, så må den utbedres
slik at den blir godkjent for alle typer modulvogntog.
Fri sikt i ny avkjørsel for SKV5 er for liten i forhold til skiltet fartsgrense (80 km/t).
Avkjørselen er vist med 2,74% stigning fra fylkesvei. For å unngå at masser renner ut på
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fylkesveien, må avkjørselen legges med fall fra fylkesvei. Det forutsettes at overvann
håndteres.
O_SKV2 kan med fordel legges med bedre linjeføring inn mot dagens E39.
Dersom det blir fysiske tiltak i krysset mellom fv. 4064 og dagens E39, må fylkesveien
føres vinkelrett inn på europaveien.
Der dagens E39 legges om ønsker fylkeskommunen at sideterrenget tilpasses slik at
behovet for rekkverk blir minst mulig. Mur mellom ny- og eksisterende E39 må plasseres
på grunn for ny E39. Fylkeskommunen ber om at mulig blendingsfare mellom trafikk på nyog eksisterende E39 vurderes, og at nødvendige tiltak gjennomføres.
Kulturmiljø
Forholdet til automatisk fredete kulturminner ble avklaret ved behandling av
områdereguleringen og detaljreguleringen gir ikke grunnlag for ytterligere merknader.
Når det gjelder nyere tids kulturmiljø innenfor den nå aktuelle etappen bemerkes følgende:
Det er eldre tundannelser på Flaten og Herdal. Omliggende kulturlandskap vitner om at
jordbruksdriften kan spores lengre bakover i tid enn til den bebyggelsen som står der i
dag. Fylkeskommunedirektøren mener det må gjennomføres fotodokumentering før det
foretas rivning av bygninger og inngrep i kulturlandskap. Dokumentasjonen oversendes
fylkeskommunen som regional vernemyndighet.
Regionplan Agder 2030
Et stort og komplekst prosjekt som ny 4-felts motorvei vil få omfattende samfunnsmessige
konsekvenser knyttet til regional verdiskapning, bosetning, natur- og kulturmiljø m.m. og vil
følgelig berøre en rekke tema omtalt i Regionplan Agder 2030. Ny stamvei vil støtte opp
under enkelte målsetninger, og samtidig utfordre andre målsetninger og føringer i
regionplanen.
I Regionplan Agder 2030 heter det følgende:
Det er etablert miljøvennlige, effektive, sikre og universelt utformete mobilitetsløsninger.
Som del av Veien til målet er det tatt inn følgende:
Realisere utbygging av E18 og E39 med firefelts motorveistandard gjennom hele regionen.
Andre mål og føringer i Regionplan Agder 2030 av relevans for denne saken:
•
•

Ivaretakelse av landskap, naturmangfold, friluftsområder, landbruksområder,
strandsonen og kulturmiljø for fremtidige generasjoner gjennom utvikling, bruk og
vern.
Reduksjon av klimagassutslipp

Økonomiske konsekvenser
Planarbeidet gir i seg selv ingen økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Bygging
av den nye stamveien dekkes av statlige midler og bompenger og vil ikke få direkte
økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan i imidlertid ettertid
få økte driftskostnader som følge av at dagens E39 eventuelt blir omklassifisert til
fylkesvei. Etablering av ny vei kan også få konsekvenser for fylkeskommunens kostnader
knyttet til drift av kollektivnettet. Dette er forhold som må vurderes uavhengig av denne
saken.
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Kristiansand, 17.08.2021
Tine Sundtoft
Fylkeskommunedirektør
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E39 Mandal - Lyngdal øst - offentlig ettersyn av planforslaget for delen i
Lyngdal kommune
Vi viser til oversendelse fra Nye Veier AS den 7. juni og e-post fra SWECO AS den 10. juni
2021.
Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok i møte 1. juni å legge forslag til
detaljreguleringsplan for E39 Mandal - Lyngdal øst ut på høring og til offentlig ettersyn.
Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune.
For den delen av strekningen som ligger i Lindesnes kommune, tas det sikte på politisk
førstegangsbehandling av planforslaget i september 2021.
Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt
områderegulering (PlanID 201805).
I forbindelse med regulering av ny E39 ved Optedal i Lyngdal kommune, så må nåværende
E39 legges om på en strekning på ca. 850 meter.
Statens vegvesens rolle i planleggingen
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens
vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig,
sikkert, og miljøvennlig transportsystem».
Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med
sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at
Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Langsævn 4

Statens vegvesen

4846 ARENDAL

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å
stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for
gående og syklende.
Innspill til forslag til detaljreguleringen
Ny 4- felts veg E39 er planlagt i henhold til dimensjoneringsklasse H3 med 3,5m brede
kjørefelt, ytre skulder på 2,75 m, indre skulder på 0,75 m og midtdeler på 2,0 m med
fartsgrense 110 km/t. Dette gir total veibredde på 23 meter. Grøfteprofilet er utformet i
henhold til håndbok N101 Rekkverk og veiens sideområder og håndbok N200 Veibygging.
Ny E39 kommer ut av Eikeråsheiatunnelen som starter i Lindesnes kommune ved Haugdal og
ender ved Lene i Lyngdal kommune. Den går videre i dagen og krysser Optedal i en ny bro
som ligger lenger inn og vesentlig høyere enn dagens E39 ved Optedal.
Dagens E39, som må legges om på en lengre strekning, vil bli omklassifisert som fylkesveg
når ny veg åpner på strekningen. Det er da Agder fylkeskommune som bli vegeier og som
skal overta ferdig bygget/omlagt E39. Omlagt gammel E39 er planlagt etter klasse Hø1.
Det er oppgitt at trafikkmengden på den omlagte E39 blir på ca. 1000 i ÅDT hvis tilfartsveien
mellom Stilandkrysset og Udland bygges. Hvis tilfartsveien mellom Stilandkrysset og Udland
ikke bygges, så vil ÅDT ligge på ca. 2500.
Dersom tilførselsveien til Udland ikke bygges, så vil trafikkmengden på gamle E39 øke
vesentlig. En andel av disse vi være tungtrafikk, og disse vil møte de samme utfordringene
vinterstid da dagenes E39 har utfordringer med hensyn på stigningsforhold.
Dagens E39 egner seg ikke som omkjøringsveg, så vi forutsetter at det legges opp til at det
kan kjøres to veis trafikk i tunnelene på ny E39.
Ved Faunapassasjen sørøst for Myran legges både den omlagte E39 og Ny E39 i en felles
fuanapassasje (kulvert) med en midtvegg mellom veiene.
Da ny og gammel E39 kommer helt inntil hverandre på en kortere strekning, regner vi med
at det er tilstrekkelig skjerming mellom vegene slik at trafikantene ikke blender hverandre.
Planen berører også kommunalt og privat vegnett. Ved Flaten er den kommunale veien opp
til Flaten omlagt i forbindelse med kryssing av ny E39. I forbindelse med bygging av
Herdalskrysset, så vil dagens adkomstvei til Knuten som ligger på nordsiden av
Herdalskrysset bli erstattet med en ny adkomstvei fra Opsalveien. Veien kobler seg til fv.
4062 nord til Vollan og følger en eksisterende postveg.
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Ut over dette har vi ingen vesentlige merknader til planforslaget for ny E39 i Lyngdal
kommune.
Transport sør - Transportforvaltning sør1
Med hilsen

Erling Jonassen
seksjonsleder

Solberg Glenn
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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for E39 Mandal Lyngdal Øst - Lyngdal kommune, Agder
Vi viser til epost 10.06.2021 der vi får oversendt forslag til detaljregulering for E39 Lyngdal øst til
offentlig ettersyn. Denne uttalelsen gjelder den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune.
Plandokumenter er tilgjengelig på prosjektets nettside: www.e39mandal-lyngdal.no.
Vi har vurdert planforslaget opp mot bestemmelsene i vannressursloven
(konsesjonspliktvurdering). Tillatelse til vassdragstiltaket ved Litleåna og Eikelandsbekken kan
samordnes i reguleringsplan etter vannressurslovens § 20 d). Vi vurderer at resterende
vassdragstiltak omtalt i planen ikke er konsesjonspliktige. Vi har faglige råd om at dersom
Flatenbekken ved det planlagte deponiet må lukkes, må Nye Veier tilstrebe en så kort lukking som
mulig. Vi forutsetter at faresone flom tegnes inn i plankartet i henhold til KMDs
reguleringsplanveileder kap 5.
Kort beskrivelse av detaljreguleringsplanen
Lyngdal øst er del av Detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst som strekker seg ca. 25 kilometer
fra Mandalelva i Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Kartutsnittet under er hentet fra
planbeskrivelsen for strekningen i Lyngdal kommune.
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Side 2

Strekningen er en del av hovedveiforbindelsen E39 mellom Kristiansand og Ålgård. Detaljreguleringen
viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering (PlanID 201805).
Planlagt E39 i Lyngdal omfatter bl.a. tunnel under Eikeråsheia, bruer og faunapassasjer ved Lene og
Optedal, en omlagt strekning for nåværende E39 og et omlagt bekkeløp for Eikelandsbekken ved
Optedal. Veien er planlagt med en bredde på 23 meter, men detaljreguleringen åpner også for at veien
kan bygges med en smalere bredde.
Om NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å
bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde
strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale
interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven (pbl.).
NVEs uttalelse til vassdragstiltak og allmenne interesser
NVEs uttalelse baserer seg på dokumenter til offentlig ettersyn, samt et møte med representanter for
prosjektet til Nye Veier avholdt på teams 17.08.2021. Hensikten med møtet var dialog om kryssing av
vassdrag, spesielt Litleåna (verneverdier, allmenne interesser og avbøtende tiltaket etc.), samt oppklare
eventuelle misforståelser.
Generelt
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 vannressursloven (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. Dersom det i
reguleringsplan tas tilstrekkelig hensyn til de interesser som vannressursloven skal ivareta, kan
vassdragsmyndigheten i det enkelte tilfelle bestemme at det ikke er nødvendig med konsesjon og
samordne tillatelse med planvedtak etter plan- og bygningsloven, jf. vrl. § 20 d). I de tilfeller avklaring
mot vrl. gjøres i egen prosess, må konsesjonsspørsmålet være avklart før planen sendes til offentlig
ettersyn.
Hvis et vassdragstiltak ikke er konsesjonspliktig, så foreligger det likevel en generell aktsomhetsplikt for
tiltak i vassdrag (vrl. § 5), som innebærer at enhver skal opptre aktsomt slik at skade eller ulempe i
vassdraget for allmenne eller private interesser unngås. Begrepet «allmenne interesser» omfatter et bredt
spekter av interesser av samfunnsmessig betydning, herunder biologisk mangfold, fiske, flom- og
erosjonsfare, kulturverdier, landskap og friluftsliv i tilknytning til vassdrag og grunnvann.
Hvordan vassdragstiltak og allmenne interesser er ivaretatt i planen
I planbeskrivelsens kap. 8 fremgår hvordan bestemmelsene i områdeplanen er fulgt opp med tanke på
vassdrag i Lyngdal kommune. Det er utarbeidet et notat som gir en samlet fremstilling av planens
konsekvenser for berørte vassdrag og vannforekomster i kommunen. Dette er noe som NVE har
etterspurt gjennom dialog med ekstern samarbeidsgruppe for prosjektet. Vi er positive til at det
foreligger et slik notat. Det fremgår av notatet at det skal oppdateres etter hvert som
kunnskapsgrunnlaget blir bedre.
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Vi registrerer at vassdrag er eget tema som er omtalt i miljøoppfølgingsplanen (MOP) og at det er listet
opp forslag til tiltak for å oppfylle miljømål og funksjonskrav.
I bestemmelsene kap. 1.3.4 Vassdrag er det satt krav for å ivareta vannforekomsters økologiske tilstand,
krav til godkjenning av tiltak etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, samt at relevante håndbøker og
NVE veileder nr. 2. 2019 Kantvegetasjon langs vassdrag legges til grunn.
Vi registrerer at omlegginger av bekker (permanente og midlertidige) er sikret med
bestemmelsesområde #2. Eksisterende vannveier som skal ivaretas er vist i plankartet og sikret med
hensynssone H560 bevaring av naturmiljø, eller H740 båndlegging etter annet lovverk med tilhørende
bestemmelser for krav og hensyn.
Det er tatt inn bestemmelse 2.2.1 bokstav e) som sikrer at det innenfor bebyggelsesområde BAA2 ikke
utføres anleggsarbeid i gyteperioden fra 1. oktober til og med 15. november og i den mest sårbare
perioden for yngel fra 15. april til og med 31. mai, uten at det gjennomføres nødvendige avbøtende tiltak
for å sikre at bekkene nedstrøms ikke påvirkes i negativ grad. Det er tatt inn krav til å opprettholde
økologisk tilstand i deler av Lenefjorden bekkefelt i bestemmelse 2.2.1 bokstav f).
Generelt vurderer vi at tiltakets påvirkning på hydromorfologi (erosjon og partikkeltransport) kunne med
fordel vært mer omtalt. Partikkelavrenning i anleggsfasen ved omlegging av anadrome strekninger er
vurdert og hensyntatt.
Vi vil under omtale de viktigste vassdragstiltakene som planen legger til rette for.
Tiltak i verna vassdrag – Kryssing av Litleåna og omlegging av Eikelandsbekken
Tiltaket berører det verna vassdraget Lygna.. Tiltaket er beskrevet i planbeskrivelsen kap. 3.4.3..
Verneverdiene er beskrevet slik på NVEs hjemmeside om Lyngdalsvassdraget: Vernegrunnlag: Anbefalt
referansevassdrag. Størrelse og beliggenhet på Sørlandet. Vassdraget strekker seg fra høyfjell til utløp i
fjord, representerer en av de største dalene på Sørlandet, og utgjør sentrale deler av et variert og
kontrastrikt landskap der elver, vann og myrer er fremtredende. Elveløpsformer med tilhørende aktive
prosesser, isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler
av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.
Verneverdiene slik de er beskrevet på NVEs hjemmesider er lite konkrete, men alle inngrep i eller nær
vassdraget vil for eksempel påvirke "Elveløpsformer med tilhørende aktive prosesser," noe som er nevnt
som én av verneverdiene i begge vassdrag. I tillegg til vrl. § 35 nr 5, mener vi oppmerksomhet bør rettes
mot føringene rikspolitiske retningslinjer (rpr) for vernede vassdrag gir for planlegging innenfor vernede
vassdrag. Rpr for vernede vassdrag vil uansett gjelde ved detaljregulering av veiutbygging innenfor
vernede vassdrag.
I utfyllende kommentarer til rpr for vernede vassdrag er det eksplisitt angitt at vassdrag som er vernet
mot kraftutbygging også må behandles med varsomhet når det gjelder andre typer inngrep. Veibygging
er nevnt som eksempel på inngrep som kan skade verneverdier i vassdrag.
Selve tiltaket med kryssing av Litleåna er beskrevet slik i Notat E39 ML Vurdering av konsekvenser for
vannforekomster datert 03.05.2021, s 2:
I dette tilfellet skal kryssingen av Litleåna og sidebekken på østsiden krysses i bru med pilarer på begge
sider av Lilteåna. Det planlegges ikke inngrep i selve hovedelva. På østsiden vil en brusøyle bli stående
på syrka mark. På vestsiden må det plasseres en brusøyle mellom Opsalsveien4062 og Litleåna. Dette
vil medføre permanent arealbeslag av kantvegetasjon (ca 15 m2 brufundament og noe som må fjernes til
midlertidig anleggsområde. Sidebekken Eikelandsbekken må legges om over en strekning på ca 130 m.
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Eikelandsbekken som skal legges om er anadrom bekk og det er fastsatt funksjonskrav i MOP. I
bestemmelsene er det tatt høyde for at bekkeløpet kan bli lagt om i et midlertidig kortere bekkeløp.
Konsekvenser for tiltaket og alternative løsninger er beskrevet.
Den planlagt brua omtales som Optedal bru. I planbeskrivelsen står det at brua vil ligge ca. 20 meter
over fv. 4062 Opsalsveien i vest. Brua planlegges som en betongkassebru på ca. 200 meter.
Søyleaksenes plassering (pilarer) er valgt slik at man unngår konflikt med fylkesveien og Litleåna. Det
opplyses at plasseringen er tilpasset den omlagte Eikelandsbekken langs fyllingsfoten på østsiden.
I planbeskrivelsen kap 10 er alternativ brukryssing av Litleåna ved Optedal vurdert. Det står følgende:
Denne har vært vurdert med tre alternativer. I tillegg til løsningen med en ca. 200 meter lang bru som
er vist i planen, er det også vurdert en mellomlang bru på ca. 235 meter og en lang bru på ca. 270
meter. Fordelen med lang bru er at den opprettholder store deler av vassdraget og områder med dyrket
mark. Fordelen med mellomlang bru er at området med dyrket mark i stor grad opprettholdes. Ulempen
med begge alternativene er økte investeringskostnader.
Verna vassdrag er synliggjort i plankartet med hensynssone H740_1-3. Et alternativ kunne vært å bruke
hensynssone H560. Det viktigste er at det blir synliggjort at rpr for vernede vassdrag skal legges til
grunn for tiltaket, og dette er synliggjort i bestemmelse 3.3.2 bokstav a). Bestemmelse 3.3.2 b) omfatter
Litleåna med kantsone og stiller krav for å ivareta kantvegetasjon og gyte- og oppvekstområde for
anadrom fisk. Det er tatt inn hensynssone H560_1 som omfatter Eikelandsbekken med kantsone og
tilhørende bestemmelse 3.2.1 a) som sikrer kantsonen, riktig substrat og tverrsnitt på bekken som skal
ivareta dagens kvaliteter som gyte- og oppvekstbekk. Det er synliggjort hvilke deler av Eikelandsbekken
som skal legges opp med bestemmelsesområder og tilhørende bestemmelser 4.1.2- 4.1.3. Det omlagte,
permanente bekkeløpet skal være på plass innen ett år etter ferdigstilt samferdselsanlegg, jf.
planbeskrivelsen kap. 3.4.3 og bestemmelse 5.3.
Vi vurderer at løsningen som velges er akseptabel i forhold til de interesser NVE skal ivareta. Det
foreligger faresonekartlegging for flom i området, jf. søk i NVE Atlas. I fagrapport Hydrologi er det
vurdert at foreslått bruløsning gir tilstrekkelig kapasitet. Det er ikke omtalt spesielt om eller hvordan
pilarene på begge sider av Litleåna vil påvirke vannføring eller økologiske prosesser. Vi vil påpeke at
det er spesielt viktig at broa over Litleåna bygges slik at fundamenter og pilarer ikke bidrar til å endre
flomforhold nedstrøms. Nye Veier må tilstrebe å ivareta de hydromorfologiske prosessene i vassdraget
og unngå erosjonsproblemer og oppstuving ved flom. Vi vurderer at det er uheldig at Eikelandsbekken
må legges om, men hvis tiltaket gjennomføres som beskrevet i planen, så kan verneverdiene i vassdraget
bli ivaretatt. Når det gjelder manglende hensynssone flom, så er det omtalt under avsnittet NVEs
uttalelse til sikkerhet mot flom- og skredfare, overvann.
Konklusjon: Vi har vurdert brokryssingen av Litleåna ved Optedal og omlegging av Eikelandsbekken
etter samordningsbestemmelsen i vannressursloven § 20 d) og kommet fram til at reguleringsplanen tar
tilstrekkelig hensyn til de interesser som vannressursloven skal ivareta og at det derfor ikke er
nødvendig med konsesjon.
Deponi og omlegging av bekkesystem i Lenefjorden
Selve tiltaket med kryssing av Litleåna er beskrevet slik i Notat E39 ML Vurdering av konsekvenser for
vannforekomster datert 03.05.2021, s 3
Bekkesystemet består av flere mindre bekker som renner ut innerst og lengst vest i Lenefjorden.
Utløpene mot Lenefjorden har anadrome soner, men disse blir ikke direkte berørt av tiltaket.
Reguleringsplanen tar høyde for at utsprengte tunnelmasser kan deponeres permanent i området ved
Flåten der mye av arealet er landbruksjord og hogstflater. Deponiet dimensjoneres for 450 000 m3 pam
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sprengstein. Det må gjøres tiltak for å avskjære bekker og overvann slik at kontakt med
sprengsteinmassene minimeres.
Bekkesystemet som blir berørt er ikke del av verna vassdrag. Det foreligger risiko for tilslamming og
redusert reproduksjon på anadrom strekning og eutrofiering i indre Lenefjorden. Det opplyses at andre
plasseringer av deponi er vurdert. Rensetiltak settes inn som avbøtende tiltak.
Vi mener at det ikke fremkommer tydelig i plandokumentene at tiltaket medfører bekkelukking. Det
fremstår heller som at det skal tilrettelegges for at bekken føres over deponiet. I møte med Nye Veier
17.08.2021 kom det frem at Flatenbekken, som ser ut til å få vann fra Tvitjønn og Lommetjønn, må
lukkes som følge av deponiet. Søk i NEVINA viser at nedbørsfeltet er på ca 1,66 km2. En
tommelfingerregel er gjerne at bekker med nedbørsfelt over 1 km2 har årssikker vannføring. Bekken er
anadrom de nederste 100 mot Lenefjorden, men det planlagte deponiet berører ikke denne strekningen
direkte.
Generelt fraråder vi at det anlegges deponier over eller i nærhet av vassdrag. Dersom plasseringen av
deponiet ikke kan endres i dette tilfellet, så anbefaler vi at bekken legges om istedenfor at den lukkes.
Hvis deler av Flatenbekken må lukkes i dette tilfellet, har vi faglig råd om at Nye Veier tilstreber
en så kort lukking som mulig. Vi viser til den generelle aktsomhetsplikten for tiltak i vassdrag (vrl.
§ 5).
Vi har vurdert planforslaget opp mot bestemmelsene i vannressursloven (konsesjonspliktvurdering) og
kommet frem til at tiltaket ikke er konsesjonspliktig.
Storevassbekken
Det skal bygges en bro over Storevassbekken. Tiltaket er beskrevet i planbeskrivelsen kap 3.3.1 og
omtalt slik i Notat E39 ML Vurdering av konsekvenser for vannforekomster datert 03.05.2021, s 4:
Storevassbekken blir krysset i bru med lav høyde over vassdraget. Anleggsmaskiner vil krysse bekken
over nedfyllt rør med stor dimensjon i anleggsfasen. Opprydding og tilbakeføring til før-tilstand. Utslipp
av renset drive- og prosessvann i anleggsfasen. Utslippspunkter for tunnelvaskevann og renset
veiovervann i driftsfasen. Tilrettelegging av sti under brua for friluftsliv og faunapassasje for hjortevilt
og andre dyr. Minimert inngrep i viktig naturtype (DN13 bekkekløft).
Storevassbekken er ikke del av verna vassdrag. Det opplyses at det er anadrom sone 200 m opp fra
Lenefjorden, med relativt intakt funksjonsområde for sjøørret, og trolig oppvandring av ål.
Det er tatt inn hensynssone H560_3 som omfatter Storevassbekken med kantsone og tilhørende
bestemmelse 3.2.1 c) som sikre kantsonen, elvebreddens form og overflate. Eksisterende sti langs
Storevassbekken skal opprettholdes innenfor området, jf. bestemmelse 2.3.5 bokstav d).
Vi har vurdert brotiltaket over Storevassbekken opp mot bestemmelsene i vannressursloven
(konsesjonspliktvurdering) og kommet frem til at tiltaket ikke er konsesjonspliktig.
Private drikkevannsforsyninger
I innspill til oppstart av planarbeidet kommer det frem at bekken fra Grubbevann til Lene i dag er
drikkevannskilde for flere hus på Lene. Det opplyses at det er gjennomført en kartlegging av private
drikkevannsforekomster som berøres av tiltaket i Lyngdal. Alle brønner innen 200 meter fra traseen er
kartlagt. Det er tatt inn rekkefølgebestemmelse 5.1 a) som sikrer at nødvendige tiltak for eksisterende
drikkevannsløsninger skal være ferdigstilt før igangsetting av anleggsarbeidet, iht. Tiltaksplan for privat
drikkevannsforsyning, datert 18.5.2021. Vi tar dette til etterretning.
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Lenefjorden
Lenefjorden er resipient. Tiltaket er beskrevet slik i Notat E39 ML Vurdering av konsekvenser for
vannforekomster datert 03.05.2021, s 5:
Lenefjorden vil være resipient for renset veiovervann og tunnelvaskevann i driftsfasen. I tillegg vil
fjorden motta diffus avrenning fra sprengsteinsmasser i veikroppen og i massedeponi både i
anleggsfasen og i driftsfasen. Denne belastningen vil avta gradvis over tid. Hovedutfordringene vil være
nitrogen som er et næringsstoff i fjorden (øker algeveksten) og partikler som kan medføre redusert
vannkvalitet og tilslamming av biologisk viktige områder på sjøbunnen. Eksempelvis ålegressenger.
Lenefjorden er en terskelfjord med lite vannutskifting, dvs oksygenfattig fjord. Det er udefinert kjemiske
tilstand i Vann-nett. I anleggsfasen er det fare for tilslamming og dårlig vannkvalitet i de indre
fjordområdene. Det blir spesielt viktig med gode renseløsninger og oppfølging i anleggsfase og
driftsfase. Vi har vurdert at det ikke er behov for ytterligere vurdering etter vannressursloven.
NVEs uttalelse til sikkerhet mot flom- og skredfare, overvann
Generelt
Ved detaljregulering av samferdselstiltak er NVE særlig opptatt av at sikkerhet mot flom-, erosjon og
skredfare for 3. part er tilstrekkelig belyst og ivaretatt. Det må tas høyde for økt flomfare som følge av
klimaendringer, jamfør statlig planretningslinje for klimatilpasning og håndtering av overvann. KMDs
reguleringsplanveileder kap 5 stiller krav til at faresoner skal avmerkes i plankartet:
Bruk av hensynssoner bør avgrenses til interesser av vesentlig betydning for arealbruken, og skal ikke
benyttes for alle interesser som kan ha betydning. Ivaretas hensynet med bestemmelser, kan det angis i
plankartet med et bestemmelsesområde. Faresoner og bevaringsområder (sone med angitte særlige
hensyn) eller verneområder (båndleggingssone) skal likevel alltid vises med hensynssone i
reguleringsplan.
Hvordan det er ivaretatt i planen
Skred
Det opplyses at prosjektet har gjennomført videre undersøkelser av skredfare på bakgrunn av allerede
foreliggende dokumentasjon. Skredområdene i områdeplanen er justert på bakgrunn av arbeidet og
sikret i plankart og bestemmelser 3.1.1- 3.1.3. Vi tar dette til etterretning.
Flom
Det er utarbeidet fagrapport Hydrologi for Lyngdal kommune. Det er beregnet flomverdier for alle
krysningspunkter for nedbørsfelt langs foreslått ny E39.
I bestemmelsene 1.5 er det sikret at tiltak skal sikres mot flom inkludert klimapåslag og sikkerhetsfaktor.
Det er også krav om at tredjepart ikke skal påføres økt flomfare for følge av vegtiltaket. Tiltak knyttet til
flom skal vurderes nærmere i detaljprosjekteringen. Det opplyses i planbeskrivelsen kap 3.8 at Tiltaket
skal sikres mot 200 års flom inkludert klimapåslag og påslag for sikkerhetsfaktor ved hydrologiske
beregninger iht. NVEs retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. Det er
definert mulige flomtiltak for utbygging i fareområder i hydrologirapporten, som er vedlagt
planbeskrivelsen. Videre skal det dokumenteres at tiltaket har akseptabel sikkerhet mot flom. Tiltaket
skal uformes slik at naturlige flomveier bevares og risikoen for overvannsflom reduseres.

Side 7

Det foreligger faresonekart for flom for Litledalsåna i NVE Atlas. Vi kan ikke se at det er gjort
flomsonekartlegging for Storevassbekken ved Lene. NVEs aktsomhetskart viser mulige flomutsatte
arealer langs Storevassbekken ved Lene og det er utført beregninger av flomverdier for
krysningspunkter i fagrapport Hydrologi. Vi viser til KMDs reguleringsplanveileder og legger til
grunn at områder utsatt for 200 årsflom med klimapåslag og sikkerhetsmargin tegnes inn i
plankartet med hensynssone flom.
Overvann
Det opplyses at veigrøftene dimensjoneres for håndtering, rensing og infiltrering av veiovervann.
Sidegrøfter utformes slik at de har tilstrekkelig kapasitet til å kunne håndtere dimensjonerende
vannføring tilsvarende en 200- års nedbør med påslag. Fra sidegrøfter ledes overvannet videre til utslipp
i lokale bekker og vassdrag (resipienter). Strekningsvise rensetiltak og resipienter er omtalt nærmere
under kapittel 3.7.
Myrområder er viktige for overvannshåndtering. Tiltaket berører noen mindre myrområder på Flaten,
ved Optedal og Lene. Det er opplyses at prosjektet har jobbet for å minimere masseutskiftning av
myrområder. Planbeskrivelsen kap. 3.6 og 4.10 og Miljøoppfølgingsplanen (MOP) omtaler løsninger for
håndtering av myr. I bestemmelsene er det sikret at tiltak for å begrense hydrologiske endringer i myr
skal iverksettes, og at vegetasjonsbelte langs myrområder skal ivaretas så langt det er mulig. Tiltak skal
fremkomme av entreprenørs miljøplan. Vi tar dette til etterretning.
NVEs uttalelse til tema energianlegg
Generelt
NVE er opptatt av at dersom tiltaket berører energianlegg, så må konsesjonær involveres i planarbeidet.
Sentral- og regionalnettanlegg, transformatorstasjoner og andre større kraftledninger som krever
konsesjon etter energilova er unntatt saksbehandling etter pbl, jf. § 1-3. Ved behov for endring av
konsesjoner, må NVE involveres.
Eksisterende og vedtatte større høyspenningsanlegg og transformatorstasjoner skal reguleres med
hensynssone "Båndlegging etter annet lovverk" H740, jf. pbl. § 11-8 d. Mindre høyspenningsanlegg
innenfor områdekonsesjonene faller innenfor virkeområdet til pbl. Disse kan reguleres som "Teknisk
infrastruktur" etter pbl § 11-7 nr. 2. Reguleringsmagasin bør markeres i plankartet med
hensynssone/område som er båndlagt etter vassdragslovverket med formål "Reguleringsmagasin" (pbl §
11-8 d). Anlegg for produksjon av energi bør reguleres med arealformål "Bebyggelse og anlegg".
Hvordan det er ivaretatt i planen
Vi registrerer at det er satt inn faresone H370 og bestemmelse 3.1.3 som sikrer at innenfor faresone
H370 skal alle tiltak varsles og godkjennes av linjeeier før igangsetting. Plan for håndtering av
høyspentanlegg i anleggsfasen skal utarbeides i samarbeid med linjeeier. Vi tar dette til etterretning.
Kommunens ansvar
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og
skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette
gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Når et vassdragstiltak er samordnet med hjemmel i vannressurslovens § 20 slik som i dette tilfellet, så er
det kommunen som har ansvaret for at tiltakene blir gjennomført i tråd med detaljreguleringsplanen.
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NVE fører ikke tilsyn med at prosjektet gjennomføres i samsvar med plan. Ved behov for dispensasjon
fra planen, skal NVE har søknaden til uttalelse dersom det berører våre fagområder.
Dersom det er spørsmål eller konkret bistand i saken er det bare å ta kontakt med oss.
Med hilsen

Ann-Kristin Larsen
fung. seksjonssjef

Marilyn Marskar
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Uttalelse uten merknad til høring og offentlig ettersyn av
planforslaget for E39 Mandal - Lyngdal øst i Lyngdal kommune

POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 6. juni 2021.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om planen
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny trafikksikker og fremtidsrettet
hovedvei. Strekningen gjelder kun Lyngdal kommune.
Uttalelse uten merknad fra DMF
DMF ga uttalelse til varsel om oppstart av planen 15.12.2020. Det har ikke kommet til
nye registreringer av mineralske ressurser eller bergrettigheter i området siden vår
uttalelse. DMF har dermed ikke merknader til høringen og offentlig ettersyn
planforslaget for E39 Mandal – Lyngdal i Lyngdal kommune.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Kristine Stenvik

seksjonssjef

rådgiver
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UTTALELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39
MANDAL OG LYNGDAL ØST I LYNGDAL KOMMUNE.
Det vises til e-post fra Sweco Norge AS datert 10.06.2021 vedr. offentlig ettersyn av forslag til
detaljreguleringsplan for E39 Mandal og Lyngdal øst i Lyngdal kommune.
Mattilsynet er sektormyndighet for å ivareta nasjonale og regionale bestemmelser og føringer i
plansaker som berører Mattilsynets forvaltningsområde. I tilknytning til detaljreguleringsplanen er
tema knyttet til drikkevannsforsyning og plantehelse særlig relevante.
Mattilsynet har tidligere i planprosessen gitt høringsuttalelser der vi har gitt innspill til disse
temaene.
Drikkevann
Mattilsynet forvalter drikkevannsforskriften (Forskrift om vannforsyning og drikkevann FOR-201612-22-1868). Vårt ansvarsområde i forhold til planarbeid er knyttet til beskyttelse av eksisterende
og framtidige drikkevannskilder og leveringssikkerhet for trygt og nok drikkevann til innbyggerne.
Generelt må en føre-var tilnærming legges til grunn for beskyttelse av drikkevannskilder, på kort og
lang sikt.
Mattilsynets kommentar til detaljreguleringsplanen knyttet til drikkevann:
Mattilsynet er ikke kjent med forhold som tilsier at planområdet kan medføre konflikt med
nåværende eller kjent framtidig planlagt kommunale vannforsyningssystem. Unntaket kan være
mulighet for skade på eksisterende vannledningsnett, spesielt under anleggsfasen. Det er derfor
viktig at etablert VA-struktur har særlig oppmerksomhet i det videre arbeidet.
For å trygge vannforsyningen til den del av befolkningen som ikke er tilknyttet offentlig
drikkevannsforsyning, er det viktig å ivareta privat vannforsyning både i anleggs- og driftsfasen.
Etter Mattilsynets vurdering er hensynet til privat vannforsyning i området ivaretatt gjennom
planbeskrivelsens reguleringsbestemmelser og tiltaksplan for privat drikkevannsforsyning.

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

Plantehelse
Mattilsynet forvalter plantehelseforskriften (Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere
FOR-2000-12-01-1333.) I tilknytning til plantehelse er Mattilsynets ansvarsområde å forhindre
spredning av planteskadegjører som kan ha alvorlige samfunnsøkonomiske konsekvenser.
Mattilsynets kommentar til detaljreguleringsplanen knyttet til plantehelse:
Uønsket spredning av planteskadegjørere 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.
Alle som er ansvarlig for eller utfører bygge- og anleggsvirksomhet, har ansvar for å hindre at
alvorlige planteskadegjørere spres fra en eiendom.
Etter Mattilsynets vurdering er hensynet til å hindre spredning av planteskadegjørere i området
ivaretatt gjennom planbeskrivelsens reguleringsbestemmelser og matjordplanen.
Med hilsen
Nina Vehus
Avdelingssjef
Mattilsynet region Sør og Vest
Avdeling Agder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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Simensen, Iselin Been
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Geir Myre <gm243@kirken.no>
onsdag 18. august 2021 10:04
E39ML@sweco.no
19/02277-11 - Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av
planforslaget for E39 Mandal - Lyngdal øst i Lyngdal kommune

Vi takker for tilsendt Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av planforslaget for E39 Mandal - Lyngdal øst med
frist for innspill satt til 20. august. Detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst strekker seg ca. 25 kilometer fra
Mandalselva i Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Ca. 5 km av strekningen går gjennom Lyngdal
kommune. Slik avgrensningen viser i oversiktskart, berører strekningen ikke kirke eller kirkeeiendom. Agder og
Telemark biskop har derfor ingen kommentarer til planen.

Geir Myre
Rådgiver kirkelivsavdelingen
Agder og Telemark bispedømme
Tlf: 38 10 51 20 (51 30) / 916 76 813

Fra: E39ML@sweco.no <E39ML@sweco.no>
Sendt: torsdag 10. juni 2021 13.29
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av planforslaget for E39 Mandal - Lyngdal øst i Lyngdal kommune
Til berørte myndigheter og organisasjoner
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10 legges forslag til detaljregulering for E39 Lyngdal øst (del
av Mandal- Lyngdal øst) ut på høring og til offentlig ettersyn.
Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok i møte 1. juni å legge forslag til reguleringsplan for E39
Mandal - Lyngdal øst ut på høring og til offentlig ettersyn. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i
Lyngdal kommune.
Alle plandokumenter er tilgjengelig på prosjektets nettside: www.e39mandal-lyngdal.no. På prosjektnettsiden ligger
også en film av planforslaget og en visuell fremstilling av planens hovedtrekk (StoryMap). For den delen av
strekningen som ligger i Lindesnes kommune, tas det sikte på politisk førstegangsbehandling av planforslaget i
september 2021.
Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering (PlanID 201805).
Nye Veier er forslagstiller og har engasjert Sweco Norge AS for å bistå i planarbeidet.
Denne mailen sendes ut til berørte myndigheter og organisasjoner gjeldende Lyngdal kommune. Brev med
kunngjøringen er sendt ut per post til berørte grunneiere og avisannonse er publisert i Lindesnes avis,
Fedrelandsvennen, Lister 24 og Lyngdals avis i dag, 10. juni 2021.
Vedlagt ligger
· Brev med kunngjøringen
· Oversiktskart som viser områdeplanens avgrensning, varslingsgrensen og planforslagets planavgrensning
(for delen av strekningen i Lyngdal kommune)
· Oversiktskart som viser kun planavgrensningen (for delen av strekningen i Lyngdal kommune)
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Innspill til planforslaget i Lyngdal
Innspillene må sendes inn skriftlig:
· via kartportalen DinE39 på www.e39mandal-lyngdal.no
· eller via epost: E39ML@sweco.no
· eller via post til Sweco Norge AS v/ Marius Fiskevold, Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo. Merk innspill med «E39
Mandal-Lyngdal øst».
Nye Veier vil invitere til digitalt informasjonsmøte i forbindelse med høringen av planforslaget i Lyngdal i uke 32.
Lenke til møtet vil publiseres på prosjektnettsiden www.e39mandal-lyngdal.no.
Møtet vil tas opp og publisert på prosjektnettsiden i etterkant.

Vennlig hilsen
Benedicte A. K. Ender
Arealplanlegger og prosessleder
Detaljregulering E39 Mandal -Lyngdal øst
E39ML@sweco.no
Prosjektnettside: https://e39mandal-lyngdal.no/
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Simensen, Iselin Been
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Olsen, Helge <Helge.Olsen@ae.no>
onsdag 25. august 2021 07:45
E39ML@sweco.no
SV: Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av planforslaget for E39
Mandal - Lyngdal øst i Lyngdal kommune

Beklager. Mailen gikk ut før den var skrevet ferdig.
Agder Energi Nett AS har ikke svart på planforslaget som lå ute til offentlig høring.
Dette på grunn av at vi ser at våre innspill gitt tidligere i planprosessen er ivaretatt og at vi har en løpende dialog
med Nye Veier angående hvordan strømforsyningen til planområdet skal løses.
Det kan i denne mailen også nevnes at vi har startet planlegging av reinvestering av regionalnettslinjen. En melding
om dette ble sendt NVE i juli 2021, og planene er forventet sendt på offentlig høring fra NVE i løpet av
august/september 2021. Planene er derfor ikke offentlige foreløpig. Vi kan derfor ikke på dette tidspunktet spille inn
ønsker om nye/endrede areal for hensynsoner.

Med vennlig hilsen
Helge Olsen
tlf: +47 38 60 77 42
Agder Energi Nett AS
Postboks 794 Stoa | 4809 Arendal
tlf: +47 38 60 72 72
www.aenett.no

Sensitivity: Internal

Fra: Olsen, Helge
Sendt: onsdag 25. august 2021 07:33
Til: E39ML@sweco.no
Emne: SV: Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av planforslaget for E39 Mandal - Lyngdal øst i Lyngdal
kommune
Agder Energi Nett A<
Med vennlig hilsen
Helge Olsen
tlf: +47 38 60 77 42
Agder Energi Nett AS
Postboks 794 Stoa | 4809 Arendal
tlf: +47 38 60 72 72
www.aenett.no

Sensitivity: Internal

Fra: E39ML@sweco.no <E39ML@sweco.no>
Sendt: tirsdag 24. august 2021 16:39
Til: E39ML@sweco.no
Emne: VS: Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av planforslaget for E39 Mandal - Lyngdal øst i Lyngdal
kommune
1

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you
recognize the sender and know the content is safe.
Hei,
Torsdag 10. juni ble det sendt ut kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av planforslaget for E39 Mandal –
Lyngdal øst i Lyngdal kommune. Fristen for å sende inn innspill gikk ut fredag 20. august 2021. I den forbindelse lurer
vi på om dere har sendt inn innspill, hvor innspillet har blitt sendt og når det ble sendt.
Dersom dere ikke har sendt inn innspill, men ønsker å gjøre dette, ber vi om at deres merknad er oss i hende innen
fredag 27. august 2021.
Vedlagt ligger kunngjøringen.
Vennlig hilsen

Iselin Been Simensen
Arealplanlegger og prosessleder
Detaljregulering E39 Mandal - Lyngdal øst
E39ML@sweco.no
Prosjektnettside: https://e39mandal-lyngdal.no/

Fra: E39ML@sweco.no <E39ML@sweco.no>
Sendt: torsdag 10. juni 2021 13:29
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av planforslaget for E39 Mandal - Lyngdal øst i Lyngdal kommune
Til berørte myndigheter og organisasjoner
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10 legges forslag til detaljregulering for E39 Lyngdal øst (del
av Mandal- Lyngdal øst) ut på høring og til offentlig ettersyn.
Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok i møte 1. juni å legge forslag til reguleringsplan for E39
Mandal - Lyngdal øst ut på høring og til offentlig ettersyn. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i
Lyngdal kommune.
Alle plandokumenter er tilgjengelig på prosjektets nettside: www.e39mandal-lyngdal.no. På prosjektnettsiden
ligger også en film av planforslaget og en visuell fremstilling av planens hovedtrekk (StoryMap). For den delen av
strekningen som ligger i Lindesnes kommune, tas det sikte på politisk førstegangsbehandling av planforslaget i
september 2021.
Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering (PlanID 201805).
Nye Veier er forslagstiller og har engasjert Sweco Norge AS for å bistå i planarbeidet.
Denne mailen sendes ut til berørte myndigheter og organisasjoner gjeldende Lyngdal kommune. Brev med
kunngjøringen er sendt ut per post til berørte grunneiere og avisannonse er publisert i Lindesnes avis,
Fedrelandsvennen, Lister 24 og Lyngdals avis i dag, 10. juni 2021.
Vedlagt ligger
 Brev med kunngjøringen
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Oversiktskart som viser områdeplanens avgrensning, varslingsgrensen og planforslagets planavgrensning
(for delen av strekningen i Lyngdal kommune)
 Oversiktskart som viser kun planavgrensningen (for delen av strekningen i Lyngdal kommune)


Innspill til planforslaget i Lyngdal
Innspillene må sendes inn skriftlig:
 via kartportalen DinE39 på www.e39mandal-lyngdal.no
 eller via epost: E39ML@sweco.no
 eller via post til Sweco Norge AS v/ Marius Fiskevold, Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo. Merk innspill med «E39
Mandal-Lyngdal øst».
Nye Veier vil invitere til digitalt informasjonsmøte i forbindelse med høringen av planforslaget i Lyngdal i uke 32.
Lenke til møtet vil publiseres på prosjektnettsiden www.e39mandal-lyngdal.no.
Møtet vil tas opp og publisert på prosjektnettsiden i etterkant.

Vennlig hilsen

Benedicte A. K. Ender
Arealplanlegger og prosessleder
Detaljregulering E39 Mandal -Lyngdal øst
E39ML@sweco.no
Prosjektnettside: https://e39mandal-lyngdal.no/
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Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør
Saksbehandler: Leif Erik Egaas
Telefon: 90125117
Vår referanse: 20/19323
Deres referanse:

Sweco Norge AS Hovedkontor
Att: Iselin Been Simensen
Postboks 80 Skøyen
0212 OSLO

Dato: 26.08.2021

Tilbakemelding på etterlysing av svar - Kunngjøring om høring og
offentlig ettersyn av planforslaget for E39 Mandal - Lyngdal øst
Vi viser til henvendelse fra Sweco AS, mottatt her 269/8-2021.
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se å ha mottatt ovennevnte kunngjøring. Vi har
imidlertid besvart Deres henvendelse med Varsel om oppstart av detaljregulering for
E39 Mandal- Lyndal øst, mottatt her 4/12-2020. Tilbakemelding ble sendt herfra den
5/1-2021, jfr vår ref 20/19323 til Sweco AS Hovedkontor, Skøyen, Oslo. Vi svarte den
gang :

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen
fiskeri- og havbruksforvaltning i Norge. Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta
disse interessene i det regionale og lokale planarbeidet. Reguleringsmyndigheten
er forpliktet etter plan- og bygningsloven å legge til rette for medvirkning, mens
Fiskeridirektoratets regionkontorer er forpliktet til å delta.
Innspill fra Fiskeridirektoratet region sør
Fiskeridirektoratet region sør kan ikke se at en detaljregulering for E39 Mandal –
Lyngdal øst i den forelagte trase vil medføre konsekvenser for de interesser
direktoratet skal ivareta i planleggingen. Det fremsettes derfor ingen merknader
til planarbeidet.
Så sant ikke høringsforslaget innholder endringer i forhold til varsel om oppstart vil vår
tilbakemlding av 5/1-2021 være gjeldende også for høringen.

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen | Telefon: 55 23 80 00
Organisasjonsnr: 971 203 420 | E-postadresse: postmottak@ﬁskeridir.no | Internett: www.ﬁskeridir.no

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Leif Erik Egaas
førsteinspektør

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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Mottakerliste:
Sweco Norge AS Hovedkontor

Postboks 80 Skøyen

0212

OSLO

Kopi til:
Statsforvalteren i Agder

Postboks 504

4804

ARENDAL

Vår referanse: 20/19323
Side: 3/3

Simensen, Iselin Been
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

pederjop@online.no
mandag 23. august 2021 19:06
E39ML@sweco.no
postmottak@lindesnes.kommune.no; postmottak@lyngdal.kommune.no
VS: arealplan for E39 - Mandal - Lyngdal sentrum
Sweco Norge.docx; 2021.08.15 - E39, Mandal - 28 - Foto Espen Mills.jpg;
2021.08.15 - E39, Mandal - 19 - Foto Espen Mills.jpg; 20200726_162942.jpg

Sweco, med kopi til Lyngdal og Lindesnes kommuner, merknader til arealplan for E39 –
strekningen Mandal – Lyngdal sentrum, med hilsen Peder Johan Pedersen, fylkesleder
Vedlegg bilder: Fra Mandalskrysset, ny E39 – mot øst og mot vest, og bruk av barn for å promotere et at landets
største miljøødeleggende tiltak – bygging av motorveier – Lyngdal kommune og Nye Veier
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Sweco Norge
med kopi til Lyngdal og Lindesnes kommuner

Merknader til arealplan for ny E39 – Mandal – Lyngdal Øst

Naturvernforbundet viser til annonsering mellom annet i «Fædrelandsvennen»
om innspill – offentlig ettersyn med frist 20.08. Naturvernforbundet har fått
utsatt frist til 23.08. noe vi takker for.

Naturvernforbundet har for kort tid siden befart anleggsområdene ved
«Mandalskrysset», «Knuden» og «Lohne Lier» i Lindesnes og overflydd disse
med drone. Oversikten som vi dermed har skaffet tilgang til, viser omfanget av
de ødeleggelsene som nå pågår i denne kommunen fram til Mandalselva. At
våre styresmakter kan tillate slike ødeleggelser av natur- og kulturlandskap er
vanskelig å forstå. Det er en utilgivelig synd som for framtiden vil hefte ved de
ansvarlige med denne typen motorveiprosjekter som aldri skulle ha blitt
igangsatt.
I juni 2015 ble to kommunedelplaner for strekningen Mandal- til Lyngdal øst
enstemmig vedtatt av de tre berørte kommunene Mandal, Lindesnes og
Lyngdal. Disse var utarbeidet av Statens eget fagorgan Statens Vegvesen og la
grunnlaget for en framtidsrettet og trafikksikker ny E39 gjennom i hovedsak å
bygge på eksisterende trase med 2- 3 felt, midtdeler og utbedringer ellers av
selve veistrengen.
Alle vet eller burde vite klodens alvorlige tilstand etter de alarmerende
rapportene verdens forskere gjennom FN har stillet oss overfor og innstendig
bedt oss om å legge til grunn for våre valg, hver og en av oss og våre
myndigheter. IEA har nå nylig også tatt til følge den dramatiske utviklingen vi
alle er i og hvordan vi må handle for å redusere og stoppe klimakatastrofene,
tapet av natur og artsmangfold. Det internasjonale energibyrået anbefaler til
eksempel å redusere farten på motorveier til 90 km/t som et viktig klimatiltak.
Det er mot dette bakteppet motorveiplanene må vurderes. Det Grønne Skiftet.
Det innebærer, i særdeleshet for rike land, et reelt skifte av livsstil med mål om
å redusere klimagassutslipp, forbruket av energi, ressurser og natur. Da er

gjenbruk ikke minst av veiprosjekter den veien vi må gå – det valget anbefalte
Statens Vegvesen i 2015 og de tre berørte kommunene tok det til følge 6 år
tilbake. Dette valget var framtidsrettet og i tråd med det verdens ledende
forskere ber oss om i dag. Nye Veiers løsninger er ikke framtidsrettet, men å
stenge for de store farevaslene.
For gode beslutninger er sammenlikninger mellom ulike alternativer et godt
utgangspunkt. Følgende problemstillinger er sentrale for et riktig valg av
veiløsning mellom Nye Veiers helt nye trasevalg med fart 110 km/ - det
reguleringsforslaget som her er på høring og Statens Vegvesens ( og Lyngdal,
Lindesnes og Mandal, 2015) for i hovedsak bruk av eksisterende trase av E39
med fart 90 km/t:
• Forbruket av natur og kulturlandskap.
• Ødeleggelse av leveområder for dyreliv ( herunder nevnt spesielt
amfibier og krypdyr siden det ikke engang ble foretatt noen
undersøkelser for dette dyrelivet (og da heller ingen tiltak for) strekningen Breimyr – Døle Bru) og planter m.m. ( FNs naturpanels –
rapport fremlagt i Kairo 2018 slår fast at fragmentering og ødeleggelse av
natur og kulturlandskap er den største årsaken til tap av arter)
• Regjeringens mål om å stoppe vekst i privatbiltrafikken inn til store
bysentra (Kristiansand – Ålgård / Sandnesregionen)
• Utslipp av klimagasser ved utbygging herunder også de utslipp som
utløses ved tiltak i mark og myr
• Forbruk av ressurser som betong, stål, jord til veifyllinger m.m.
• Kostnader
• Hvilket alternativ vil i størst grad bidra til redusert gods- og persontrafikk
på Sørlandsbanen
• Trafikksikkerhet – rettlinjet 4-felts motorvei fart 110 eller 2-3 kjørefelt
med midtdeler og fart 90 km/t
• Oppdaterte trafikktellinger og endret reisevaner etter koronatiden
vurdert mot normtall på 12000 døgnpasseringer for utløsing av 4-felts
motorvei
Naturvernforbundet har vurdert slike sammenstillinger og kommet til at den
avgjort beste løsningen er hva Statens Vegvesen og de tre berørte kommunene
enstemmig valgte i 2015.

Arealforvaltning er kommunenes ansvarsområde. Kommunene kan foreta valg
som bryter med Statlige myndigheters / oppnevnte myndigheters (Nye Veier)
planer. Vi nevner her som eksempler tiltak som ødelegger natur i et omfang
som, etter vår mening, er så store at det utfordrer Grunnlovens § 112 –
miljøparagrafen - vindkraftanlegg og motorvei.
Kommunene Flekkefjord, Lillesand og Birkenes har tatt dette valget for
vindkraftanlegg og ikke fulgt opp med vedtak etter plan- og bygningsloven det
NVE og OED har fattet vedtak om og henstillet til med bakgrunn i energiloven
for etablering av vindkraftanlegg.
Vi henstiller til Lyngdal og Lindesnes kommuner om å gjøre det samme for E39
– å velge en trafikksikker og framtidsrettet riksvei basert på de to vedtatte
kommunedelplanene for den samme strekningen fra 2015. Det vil etter vårt
syn også bli konklusjonen etter en uhildet sammenlikning mellom de to
alternativene – gjenbruk av dagens E39 eller en ny, indre trase.

Med hilsen Peder Johan Pedersen, fylkesleder og Rune Sævre, nestleder

Monsøya 44,
4644 Søgne

Sweco Norge AS v/Marius Fiskevold
E39ML@sweco.no
Kristiansand, 20.08.2021

Dette brevet sendes på vegne av 4H Agder, DNT Sør, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norsk
zoologisk forening Sørlandsavdelingen, Skogselskapet i Agder

Detaljregulering for E39 Mandal-Lyngdal Øst,
Lyngdal kommune
Høringsuttalelse fra Forum for natur og friluftsliv Agder

Generelt
Det er foreslått at ny vei skal anlegges som en ny trasé 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. Planene for utbyggingen av nye E39 strekker seg langt utover det området denne
detaljreguleringen omhandler. Det kan virke misvisende å dele opp planene i så små områder og i
separate høringer til ulik tid. Det gjør det vanskelig å få den fulle oversikten av hele prosjektet for
bygging av ny E39, samt vanskelig å se konsekvensene dette har for området sett i sammenheng. Den
samlede belastningen på naturmangfold og friluftsliv ved en så stor utbygging blir veldig stor. Den
nye E39 skal i tillegg ha en vegstandard som fører til barriereeffekt og fragmentering.
Byggingen av E39 er bare en av store utbygginger som skjer i Agder. Vi har også E18-utbyggingen,
planer om og pågående utbygging av vindkraftverk, planer om kraftkrevende industri som
batterifabrikker og datalagringssentere, utbygging av store hyttefelt, oppgradering av strømnett osv.
Alt dette krever areal, og dette bør sees i sammenheng når man skal vurdere belastningen av enkelte
utbygginger.
Vi ber derfor om at man strekker seg langt i å legge til rette for løsninger som kan kompensere og
virke avbøtende på konsekvensene planen har for naturmangfold og friluftsliv.

Innspill til planområdet
Ny trasé i forhold til nåværende E39 gir store konsekvenser for natur og friluftsliv. Vi ber om at man
strekker seg langt i å legge til rette for løsninger som kan kompensere og virke avbøtende på

Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner
agder@fnf-nett.no | Postboks 101, 4662 Kristiansand S | 91 81 64 71
organisasjonsnummer 914 046 831 | www.fnf-nett.no/agder

konsekvensene planen har for naturmangfold og friluftsliv. Mellom Flaten og Optedal planlegges en
omlegging av nåværende E39 til lengre sør der terrenget er høyere. Dette gir store fjell- og
jordskjæringer og medfører derfor stor inngripen i terrenget. Kan ikke den nye delen av denne veien
legges i tunell?

Faunapassasjer
Faunapassasjen ved Lene bruer er planlagt sammen med en tursti under veien. Turstier kan ha en
barriereeffekt på vilt. Vi ber om at man legger opp til en så bred og høy passasje som mulig slik at det
kan gå an å kombinere begge formålene.
Det er bra at man legger opp til overvåkning av faunapassasjene underveis 5 år inn i driftsfasen, og at
vegetasjon og andre nødvendige tilpasninger gjøres i samråd med viltbiolog.

Omlegging av Eikelandsbekken
Eikelandsbekken, som er en anadrom og viktig gytebekk for Litleåna, planlegges å legges om, og at
dette skal skje utenom gyteperioden på høsten eller yngelperiode på våren. Det er viktig at det
involveres fiskebiologer i denne prosessen slik at man minimerer risikoen for uhell i arbeidet med
omleggingen.
I miljøoppfølgingsplanen står det at tilstandsovervåkning skjer i samråd med Statsforvalteren og at
overvåkning etter inngrepet har funnet sted avgjøres av Statsforvalteren.
Vi ønsker at det skal overvåkes i etterkant også slik at man er sikret at tilstanden ikke er dårligere enn
før inngrepet.

Håndtering av løsmasser og myrer
Det er bra at man i planen sikter mot å begrense masseflyttingen og dermed forhindre uønsket
spredning av arter. Det er også bra at man planlegger å lagre en del overskuddsmasser i et
permanent masselager ved Flaten som skal revegeteres og kanskje tilrettelegges som
landbruksareal med matjord.
Det som ikke er så bra, er at utbyggingen vil føre til at man ødelegger myrområder. Planen beskriver
et overskudd av myrmasse på 65 000 m3. I miljøoppfølgingsplanen står det at man skal gjennomføre
tiltak for å begrense de negative påvirkningene knyttet til CO2-utslipp, biologisk mangfold osv. Vi
savner en konkret oversikt for kompenserende og avbøtende tiltak for myrområder som ødelegges,
og mener at dette må inn i detaljplanen.

Innspill i forhold til tiltakets virkning på miljø og samfunn
Friluftslivsområder
Ny trase vil beslaglegge arealer både i innmark og utmark og i vassdragsnatur som i ulik grad
benyttes til frilufts- og rekreasjonsformål. Tunnelen gjennom Eikeråsheia vil sikre et større areal med
urørt natur mellom Lenefjorden, Storevatnet og Haugdalsvatnet, og det synes vi er bra. Vi skulle
likevel gjerne sett at større deler av strekningen ble lagt i tunnel av hensyn til naturog friluftslivsarealer.

Vann og vassdrag
Lenefjorden er en terskelfjord med lite vannutskiftning, og fjorden er derfor svært sårbar for
forurensninger fra anleggsarbeid. De to bekkene som har utløp i Lenefjorden blir ikke direkte berørt,
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men har dårlig økologisk tilstand. Dårlig økologisk tilstand har også de andre vannforekomstene som
blir berørt av utbyggingen, enten direkte eller indirekte. For mange av vannforekomstene mangler
det kunnskap for flere av parameterne for klassifisering av tilstand. Vi mener at denne kunnskapen
må innhentes før utbyggingen settes i gang, slik at man kan sette inn de rette tiltakene for å sikre at
vannforekomstene kan oppnå miljømålet, til tross for en eventuell nytteverdi av veien for samfunnet.

Støyforhold
Selv om det ved Lene bru er et beregnet støynivå under grenseverdi for støytiltak på brua, så bør det
siktes på å skjerme så godt det lar seg gjøre for støy for å øke sannsynligheten for at viltundergangen
blir brukt. Med støyskjerming vil man også få en bedre friluftslivsopplevelse langs turstien.

Medvirkning
FNF Agder er opptatt av at det føres en inkluderende prosess som sikrer medvirkning og faglige
vurderinger i beslutninger som har betydning for natur- og friluftsinteresser i det berørte
området. Det er utrolig mye kunnskap som besittes i frivillige organisasjoner lokalt og regionalt og
det er derfor viktig å involvere disse til å delta i planprosesser, ikke bare via åpne folkemøter, men
også ved å involvere dem i samarbeidsgrupper. Med høringsperioder som går over sommeren
vanskeliggjør det muligheten for frivillige organisasjoner til å komme med innspill da dette er en
veldig travel tid for mange organisasjoner som arrangerer aktiviteter, samtidig som ferie skal
avvikles. Vi skulle gjerne sett at høringsperioden var satt til en annen tid enn midt på sommeren.
Den planlagte veikorridoren vil komme i konflikt med både natur- og friluftsinteresser, og vi ber om
at frivillige interesseorganisasjoner gis gode muligheter til medvirkning i det videre planarbeidet og
tas med i samarbeidsgrupper. Deres kunnskap kan også være til god nytte underveids i anleggsfasen
og etterpå i forhold til kartlegging og overvåkning av endringene i forhold til natur og miljø.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Agder

Camilla Moseid
Koordinator
FNF Agder

Kopi til Lyngdal kommune, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder
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Din E39
Dag Petter Salamonsen

Matjord som må fjernes på grunn av veifylling/tapt areal på Oftedalsjordene, ønskes brukt til
jordforbedring på andre deler av jordene.
Viser område omtrentlig i "flate markering" på kartet.

Simensen, Iselin Been
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

kjell.kvinen <kjell.kvinen@gmail.com>
torsdag 19. august 2021 23:22
E39ML@sweco.no
Inspill til ny E39

Hei, ut i fra "støyberegning skjema" så ser det ut som om støy kan bli et problem for oss som bor på Fladen.
Vi har ikke greie på om det er et lite problem eller et kjempeproblem å få redusert støyen til et akseptabelt nivå.
Å få støydempet selve huset ,er nok ikke et problem, men det er vel nå vi er på utsiden å nyter stille sommerkvelder,
som blir det største problemet .
Vi setter pris på å få vite så raskt som mulig om hvordan dere tror en framtid på Fladen vil bli.
Vi lurer også på om støv kan bli et nytt problem for oss ,nå som veien kommet så mye nærmere.
Vi håper også at når annleggsdriften er i gang at det lages til en plass som brukes til lasting / lossing av maskiner og
div utstyr ,sånn at Fladenveien ikke blir sperret . Og at veien er kjørbar til enhver tid hele døgnet.
Mvh Kjell & Nina Kvinen
Fladen 81

Sendt fra min Galaxy

1

Simensen, Iselin Been
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Kjell-Arve Vidringstad <kav6706@yahoo.no>
fredag 6. august 2021 13:30
E39ML@sweco.no
Britt.Alice.Oseassen@Lyngdal.kommune.no
E39 Mandal-Lyngdal øst

Det vises til Detaljregulering for E39 Mandal-Lyngdal øst, herunder særskilt avsnittene 3.4 og 3.4.5 i
planbeskrivelsen.
Gullknuden (Knuten) har vei direkte fra dagens E39. Dette innebærer også adkomst via avkjørsel ved i
informasjonstavla adskilt ved låst bom. Dette området benyttes som velteplass ved uttak av tømmer.
Vi kan ikke se at tilgang til skog, inkludert velteplass for tømmer er lagt inn i planen som nå ligger ute til offentlig
ettersyn. I den forbindelse ber vi om at rapport utført av Terje Asdal, på oppdrag av Nye Veier blir gjort kjent og
hensyntatt.
Britt Alice Oseassen, Lyngdal kommune settes i kopi.
Vennlig hilsen
Kjell Arve Vidringstad, grunneier Gullknuden gnr202/bnr1
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Simensen, Iselin Been
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Marianne van der Hagen <marianne.vanderhagen@gmail.com>
søndag 22. august 2021 08:51
E39ML@sweco.no
E-39 Mandal. Lyngdal

Hei,
Familien har hytte på Oftenes i Lyngdal og tar i dag av fra E39 ved Opsal. Hvor må vi ta av fra nye E39 for å komme til
denne avkjøringen? Spørsmålet gjelder både når man kjører østover og vestover, etter at nye E39 er ferdig.
Med vennlig hilsen
Marianne van der Hagen
Oslo
Sendt fra min iPad
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Simensen, Iselin Been
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Terje Fredriksen <terjefredriksen76@gmail.com>
torsdag 19. august 2021 22:37
E39ML@sweco.no
Innspill til detaljreguleringsplan for ny E39, Mandal - Lyngdal

Vi setter stor pris på stillheten som er omkring tomta vår i Haddelandsveien 308.
Det at huset vårt ligger på en topp, vil gjøre at vi blir utsatt for støy. Både i anleggstiden og når veien er ferdig og trafikkert.
Vi har videre bekymringer til luft og lysforurensning under og etter byggingen av veien.
Vi er også bekymret for at rystelser ved sprengningsarbeid vil skape setningsskader på våre bygninger og på
vannforsyningen vår.
Vi har tre skolebarn som skal ferdes på anleggsveien, dette er også til stor bekymring.
Vi håper på god informasjon underveis og forebygging/tilrettelegging av god bo og livskvalitet.
Mvh
Terje Fredriksen og
Janicke Vestheim Sørensen
Haddelandsveien 308
Gnr 113 Bnr 5
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