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Statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal vest-Sandnes.  

Kunngjøring av ny indre korridor 

Planprogrammet for E39 Lyngdal vest-Sandnes var til høring i perioden 27.02.2017–

28.04.2017. Det har kommet inn forslag til en ny indre vegkorridor på en strekning fra 

Moi til Bue, som berører arealer i Lund, Eigersund og Bjerkreim kommuner (Figur 1). 

Statens vegvesen ønsker nå å undersøke det nye korridorforslaget på lik linje med de 

andre korridorene i forslag til planprogram. Den nye korridoren ligger utenfor området 

som det allerede er varslet oppstart av planarbeid i, og anses derfor som en en vesentlig 

endring av forslaget til planprogram. Statens vegvesen kunngjør i medhold av plan og 

bygningslovens §§11-12 og 11-13, oppstart av planarbeid i ny indre korridor. Arbeidet 

vil bli utført som statlig arealplan jf. plan- og bygningslovens §6-4. Samtidig legges 

endringer i forslag til planprogram, som følge av den nye korridoren, ut til høring og 

offentlig ettersyn på: 

 

• Servicekontoret i Lund kommune 
• Servicekontoret i Bjerkreim kommune 
• Servicekontoret i Eigersund kommune 
• Statens vegvesen, vegkontoret, Rigedalen 5, Kristiansand 
• Statens vegvesen, vegkontoret, Bergelandsgata 30, Stavanger 

 
 

Det er innkalt til informasjonsmøter for kommunene, Rogaland fylkeskommune, Vest-

Agder fylkeskommune, fylkesmannen i Rogaland og fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

på kommunehuset, Vikeså, 8.11.2017 kl. 13-15 og Lundetun, Moi, 9.11.2017 kl. 13-15. 

Deltagerne velger selv hvilket møte som passer best, men det bes om at deltagelse 

bekreftes via innkallingen. 
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Det vil avholdes to folkemøter i høringsperioden: 

Misjonshuset, Vikeså 8.11.2017 kl. 18.00 

Lundetun, Moi 9.11.2017 kl. 18.00 

Relevante dokumenter for høringen, samt informasjon om prosjektet finnes på 

www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes. 

 

Statens vegvesen ønsker kun innspill til den nye korridoren fra Moi-til Bue, ikke til de 

øvrige korridorene som er hørt tidligere. Tidligere mottatte merknader fra høringen 

våren 2017 vil bli oppsummert og kommentert sammen med nye innspill fra høstens 

høring. Det er altså ikke nødvendig å sende disse på nytt, med mindre ny indre korridor 

fra Moi-Bue endrer på forutsetningene for tidligere avgitte høringsinnspill.  

Statens vegvesen vil etter oppsummering av alle høringsuttalelser, foreta en oppdatering 

av forslag til planprogram som oversendes til Kommunal- og moderniserings-

departementet for endelig fastsetting. I den forbindelse vil departementet beslutte hvilke 

korridorer som skal videreføres til konsekvensutredning og videre planarbeid. 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes
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Figur 1 Korridorkart Dalane med ny indre korridor Moi-Bue 

 

Høringsinnspill sendes til: 

 

Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal eller via epost til firmapost-

sor@vegvesen.no innen 6.12 2017  

 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:  

Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt, tlf. 91 82 94 08, e-post nils.ragnar.tvedt@vegvesen.no 

Planleggingsleder Torun Lynnebakken, tlf.45 61 15 78, e-post torun.lynnebakken@vegvesen.no 

 

 

  

Med hilsen 

 

Torun Lynnebakken 

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

 

  

Likelydende brev sendt til 

Bjerkreim kommune, Postboks 17, 4389 VIKESÅ 

Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 EGERSUND 

Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 FLEKKEFJORD 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER 

Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 ÅLGÅRD 

Hå kommune, Postboks 24, 4368 VARHAUG 

Klepp kommune, Postboks 25, 4358 KLEPPE 

Kvinesdal kommune,  Nesgata 11, 4480 KVINESDAL 

Lund kommune, Moiveien 9, 4460 MOI 

Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 LYNGDAL 

Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER 

Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 SANDNES 

Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 HAUGE I DALANE 

Time kommune, Postboks 38, 4349 BRYNE 

Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND S 


