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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  20/02799-3 
Saksbehandler Cathrine Bordvik 
 
 
 
 

Områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst, planID 201817 og planID 201818 - 
2.gangsbehandling 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Utvalg for plan og samfunnsutvikling 31.03.2020 6/20 

2 Kommunestyret 23.04.2020 15/20 

 
 

Utvalg for plan og samfunnsutvikling har behandlet saken i møte 31.03.2020 sak 6/20 
 

Møtebehandling 

Saksbehandler Anne Kristine Lysestøl orienterte og svarte på spørsmål. 

 
Utsettelsesforslag fra Ap, Sp og V (E39 Mandal - Lyngdal) 
Saken utsettes. Utvalg for plan og samfunnsutvikling ønsker ikke en veitrase som berører 
drikkevannet og nedbørsområdet til drikkevannet for Mandal. Utvalg for plan og samfunnsutvikling 
ber Nye Veier komme med en løsning på en veitrase som går utenom drikkevannsressursene før 
planen legges frem for kommunestyret. 
 
Utsettelsesforslaget fra AP og SP falt med 5 mot 4 stemmer (1SP, 1MDG,1V, 1AP)) 
 
Utsettelsesforslag fra MDG v/Elisabeth Lindland 
Utvalg for plan og samfunnsutvikling ønsker en veitrase som i minst mulig grad berører drikkevann, 
nedbørsområdet til drikkevann eller viktige jordbruksområder for Mandal. Nye Veier utreder 
"innbyggerinitiativet" som baserer seg på statens vegvesens opprinnelige trase. 
 
Utsettelsesforslaget fra MDG falt med 7 mot 2 (1V 1MDG) 

 
Det ble foretatt prøvevotering 
 
Alternativt forslag til innstillingen fra MDG v/Elisabeth Lindland 
Ny E-39 lar seg ikke forsvare fra et samfunssøkonomisk perspektiv og prosjektet vil gjøre uopprettelig 
skade i verdifull uberørt natur, forurense drikkevannskilder og legge begrensninger på jordbruksdrift. 
Prosjektet bør derfor skrinlegges og erstattes av et prosjekt for å utbedre og oppgradere nåværende 
E-39 til et tilfredstillende sikkerhetsnivå. 
 
MDG’s forslag falt med 8 mot 1(MDG) stemme 
 
Alternativt forslag til innstillingens pkt1 fra FRP V/Harald Øyslebø 
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Starten av bestemmelsenes pkt. 3.3.1 tilføyes: 
I detaljreguleringen må det arbeides videre med å nå mål om at klimagass utslippene ikke skal være 
høyere en nasjonale mål i anleggsfase og driftsfase.  
 
Rådmannens forslag ble satt opp mot FRP’s forslag. Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 mot 4 
(3FRP 1H) stemmer.  
 
Alternativt forslag til innstillingens pkt 3 fra MDG v/Elisabeth Lindland 
Veitiltak skal utformes slik at eksisterende vannforsyningssystem opprettholdes. 
 
Rådmannens forslag til punkt 3 ble satt opp mot MDG’s forslag. Rådmannens forslag ble vedtatt med 
8 mot 1(MDG) stemme 
 
Tilleggsforslag til pkt. 3 første setning –fra KRF V/John Kittelstad 
Veitiltaket og drikkevannssystemet skal utformes slik at drikkevannskvalitet og kapasitet for 
produksjon av drikkevann opprettholdes, også for fremtidig befolkningsøkning. 
 
Rådmannens forslag og KRF’s tillegg til første setning ble enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslag pkt. 3 siste setning– fra FRP v/Harald Øyslebø  
Setningen : «Løsning fra Møglandsvann må baseres på selvfall, og om mulig også fra Moslandsvann» 
fjernes. 
FRP’s forslag falt med 5 mot 4(3FRP 1H) stemmer 

 
Endringsforslag pkt 3 bokstav g fra SP v/Randi Fredriksen 
Bokstav g endres til: Plan for håndtering av overvann innenfor nedslagsfelt for drikkevann, i denne 
planen skal det også tas med en vurdering av ekstremnedbør. Det skal utarbeides en plan for 
anleggsperioden og en generell plan.  
 
Rådmannens forslag ble satt opp mot SP’s forslag. SP’s forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Forslag til nytt pkt. 9 fra FRP v/Harald Øyslebø 
Av hensyn til fremtidig regional utvikling og kollektivtrafikk må kryss Heddan og tilførselsvei Heddan 
– Udland detaljreguleres sammen med detaljregulering for E 39.  Lindesnes Kommune arbeider aktivt 
for å få detaljregulert og finansiert veg videre mot Spangereid.  
 
FRP’s forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Forslag til nytt pkt.10 fra KRF v/John KIttelstad 
Veitraseen forbi Moslandsvannet må plasseres slik at nedbørsfeltet her ikke berøres. 
KRF’s forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Forslag til nytt punkt 11 fra KRF v/John Kittelstad:  
Detaljreguleringen må vise et alternativ med bro over Skoftedalen, eventuelt kombinert med 
tunnelløsning østover, for å begrense ulemper for friluftsliv, naturmangfold, driftsforhold og 
landskap.  
KRF’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Det ble foretatt prøvevotering på planen som den ligger nå med de endringer som er vedtatt av 
utvalg for plan og samfunnsutvikling. 
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Planen ble prøvevotert og vedtatt med 8 mot 1 (MDG) stemme 
 
Prøvevoteringa ble gjort endelig. 
 
 

Utvalg for plan og samfunnsutviklings vedtak/innstilling  

Jf. plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til de to områdereguleringene for E39 Mandal – 
Lyngdal øst, planID 201817 og planID 1029201818, med plankart datert 26. 09.19, 
reguleringsbestemmelser, begge datert 13.11.19 og planbeskrivelse datert 14.01.20, med følgende 
endringer:  

I bestemmelsene: 

1. Starten av bestemmelsens pkt. 3.3.1 tilføyes: 

«I detaljreguleringen skal det arbeides videre med å nå mål om 40 % reduksjon i 
klimagassutslipp målt i CO2 ekvivalente verdier, i forhold til tidligere vedtatte 
kommunedelplaner gjennom Lindesnes kommune, i byggefase, og 75 % reduksjon i driftsfase.»  

2. I bestemmelsenes pkt. 3.3.11 b), annen setning gjøres en justering slik at følgende fremkommer: 

«Det skal utarbeides en detaljert gjennomføringsplan (matjordplan) for håndtering og 
etterbruk av all matjord i kategori 1.» 

3. Det settes inn følgende tillegg i bestemmelser (Mandal) punkt3.3.11c (Naturressurser): 
«Veitiltaket og drikkevannsystemet skal utformes slik at drikkevannskvalitet og kapasitet for 
produksjon av drikkevann opprettholdes også for fremtidig befolkningsøkning . Løsning fra 
Møglandsvann må baseres på selvfall, og om mulig også fra Moslandsvannet.»  

  
Det settes inn følgende endringer i rekkefølgekrav  

Endringer og nye punkt knyttet til tidspunkt for 1.gangsbehandling av detaljregulering: 

a. En detaljert teknisk beskrivelse for endret drikkevannsforsyning skal være sendt til 
kommunen. Den beskriver utbygging, gjennomføring og etablering av ny(e) 
drikkevannskilde(r) jf. 3.3.11 c). Planen skal sikre at Møglandsvannet og Moslandsvannet 
kobles til vannverket på Skadberg. Den skal sikre tilstrekkelig mengde vann til 
drikkevannsproduksjon og drikkevannskvalitet som kan godkjennes etter 
drikkevannsforskriften.  

b. Det skal være en godkjent tiltaksplan for nedbørsfelt til drikkevann jf. 3.3.7.    

c. Det skal foreligge en ROS-analyse for drikkevannsforsyningen. 

d. Forslag til eventuelle midlertidige løsninger for drikkevannsforsyning i anleggsperioden 
for veianlegget skal være sendt til kommunen. 

Nytt punkt knyttet til 2.gangsbehandling av detaljregulering: 

e. En detaljert teknisk beskrivelse for endret drikkevannsforsyning skal være godkjent 
av kommunen, med innhold som i 7.1.1. første kulepunkt.  

Nye punkt tilknyttet anleggsstart:  

f. En godkjent detaljert gjennomføringsplan med rekkefølge og tidsplan for avskoging i 
nedslagsfelt for drikkevann pkt 3.3.7. 
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g. Plan for håndtering av overvann innenfor nedslagsfelt for drikkevann, i denne planen skal 
det også tas med en vurdering av ekstremnedbør. Det skal utarbeides en plan for 
anleggsperioden og en generell plan.   

h. Før anleggsstart i nedslagsfelt for drikkevann skal det finnes en godkjent konsesjon for å 
hente ut tilstrekkelig drikkevann fra drikkevannskilde(r)  

 

4. Tillegg til bestemmelser punkt 7 (Mandal og Lindesnes), knyttes opp mot anleggsstart: Det må 
utarbeides en konsekvensutredning for hvordan veitiltaket påvirker vassdrag i området med 
spesielt fokus på flom.  

5. I bestemmelsene må det sikres at det i detaljreguleringen innreguleres en løsning for gang- og 
sykkelvei på strekningen Tredal-Blørstad. 

6. I bestemmelsenes pkt. 7.2 må det stilles krav om at før det kan settes trafikk på ny vei må det i 
krysset på Blørstad være ferdigstilt kollektivløsning, pendlerparkering, kiss & ride, 
sykkelparkering og nødvendig infrastruktur  i kryssområdet. 

I planbeskrivelsen: 

7. I pkt. 8.4. må det sikres at teksten tydelig angir at både Moslandsvannet og Møglandsvannet skal 
kobles til Skadbergsvannet som suppleringskilder. 

8. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta tekniske endringer i plandokumentene, om 
nødvendig i samarbeid med forslagsstiller. 

9. Av hensyn til fremtidig regional utvikling og kollektivtrafikk må kryss Heddan og tilførselsvei 
Heddan – Udland detaljreguleres sammen med detaljregulering for E 39.  Lindesnes Kommune 
arbeider aktivt for å få detaljregulert og finansiert veg videre mot Spangereid.  
 

10. Veitraseen forbi Moslandsvannet må plasseres slik at nedbørsfeltet her ikke berøres. 
 
11. Detaljreguleringen må vise et alternativ med bro over Skoftedalen, eventuelt kombinert med 

tunnelløsning østover, for å begrense ulemper for friluftsliv, naturmangfold, driftsforhold og 
landskap.  
 
Saksordfører: Asle Nesland 
 

 

 
 
 
 

 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 23.04.2020 sak 15/20 
 

Møtebehandling 

Nils Bernt Rinde/H stilte spørsmål ved sin habilitet (ansatt i Nye Veier). Enstemmig erklært inhabil, og 
Sigurd Skjelsbæk/H tiltrådte som vara. 
 
Rådmannen v/kommunalsjef Arne Wilhelmsen orienterte og ønsket å endre sin innstilling ved å ta 
bort samme setning som i FRP-forslaget til pkt.3. 
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Harald Øyslebø/FRP presenterte først forslag, det er flyttet her til etter voteringen av 
utsettelsesforslaget. 
 
Forslag fra AP, SP, MDG, V og SV v/Åsmund Mjåland: 
Saken utsettes. Kommunestyret ønsker ikke en veitrase som berører drikkevannet, nedbørsområdet 
til drikkevannet og viktige jordbruksområder. Kommunestyret ber Nye Veier komme med en løsning 
på en veitrase som går utenom drikkevannsressursene og viktige jordbruksressurser før planen 
legges frem for kommunestyret. 
 
VOTERING 
Utsettelsesforslaget fikk 19 stemmer (8 AP, 5 SP, 1 KRF, 2 MDG, 2 V, 1 SV), 20 stemte mot 
 
Forslag fra Harald Øyslebø/FRP: 
Pkt 1. I detaljreguleringen må det arbeides videre med å nå mål om at klimagassutslippene ikke skal 
være høyere enn nasjonale mål i anleggsfase og driftsfase. 
 
Pkt 3. Siste setningen som lyder: «Løsning fra Møglandsvann må baseres på selvfall, og om mulig 
også fra Moslandsvann» strykes. 
 
Forslag fra John Kittelstad/KRF: dette ble siden trukket og erstattet 
Nytt pkt til Planbeskrivelsen: 
Tilførselsveien E39-Udland må i detaljreguleringen plasseres utenfor nedbørsfeltet til Tarvatnet. 
 
Forslag fra Elisabeth Lindland/MDG: 

Alternativt forslag til innstillingen (Fremmes av MDG) 

Ny E-39 lar seg ikke forsvare fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, og prosjektet vil gjøre 
uopprettelig skade i verdifull uberørt natur, forurense drikkevannskilder og legge begrensninger på 
viktig jordbruksdrift. Prosjektet bør derfor skrinlegges og erstattes av et prosjekt for å utbedre og 
oppgradere nåværende E- 39 til et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i tråd med Statens vegvesen og 
Vegdirektoratets rapport fra oktober 2019. 

Alternativt forslag til innstillingens pkt 3 (Fremmes av MDG og SV) 
Veitiltak skal utformes slik at eksisterende vannforsyningssystem opprettholdes. 

PAUSE 
 
Sigurd Skjelsbæk/H (vara for Rinde) var med på telefon som reserveløsning etter pausen 
 
Nytt forslag fra John Kittelstad/KRF: 
Nytt pkt. til Planbeskrivelsen: 
I forbindelse med detaljreguleringen må E39 samt tilførselsvei E39-Udland så langt som mulig legges 
utenfor nedbørsfeltet til Tarvatnet. 
 
Forslag fra Kenneth H Rafaelsen/AP (KRFs opprinnelige forslag): 
Nytt pkt til Planbeskrivelsen: 
Tilførselsveien E39-Udland må i detaljreguleringen plasseres utenfor nedbørsfeltet til Tarvatnet. 
 

Votering 
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• Pkt. 1 – Innstillingen ble satt opp mot FRP-forslaget, og innstillingen ble vedtatt med 22 mot 
17 stemmer (11 FRP, 6 H) 

• Pkt. 3 – MDG-forslaget fikk 11 stemmer (8 AP, 2 MDG, 1 SV), 28 stemte mot 

• Pkt. 3 – Innstillingen ble satt opp mot FRP-forslaget (siste setning), og forslaget ble vedtatt 
med 36 mot 3 stemmer (1 AP, 2 MDG) 

• Nytt pkt. til planbeskrivelsen: Kittelstads og Rafaelsens forslag ble satt opp mot hverandre, 
og Kittelstads forslag ble vedtatt med 27 stemmer (11 FRP, 6 H, 5 SP,4 KRF, 1 V), 12 stemte 
for Rafaelsens (8 AP, 2 MDG, 1 V, 1 SV) 

• MDGs alternative forslag fikk 3 stemmer (3 MDG, 1 SV) 
 
Hele innstillingen med de vedtatte endringene ble deretter vedtatt med 26 mot 13 stemmer (8 AP,2 
MDG, 2 V, 1 SV) 
 
STEMMEFORKLARING: AP og V stemmer imot planen, fordi vi mener at den ikke ivaretar hensynet til 
drikkevanns-ressursene i tilstrekkelig grad. Resten av planen mener vi er god. 
 

Kommunestyrets vedtak  

Jf. plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til de to områdereguleringene for E39 Mandal – 
Lyngdal øst, planID 201817 og planID 1029201818, med plankart datert 26. 09.19, 
reguleringsbestemmelser, begge datert 13.11.19 og planbeskrivelse datert 14.01.20, med følgende 
endringer:  

I bestemmelsene: 

12. Starten av bestemmelsens pkt. 3.3.1 tilføyes: 

«I detaljreguleringen skal det arbeides videre med å nå mål om 40 % reduksjon i 
klimagassutslipp målt i CO2 ekvivalente verdier, i forhold til tidligere vedtatte 
kommunedelplaner gjennom Lindesnes kommune, i byggefase, og 75 % reduksjon i driftsfase.»  

13. I bestemmelsenes pkt. 3.3.11 b), annen setning gjøres en justering slik at følgende fremkommer: 

«Det skal utarbeides en detaljert gjennomføringsplan (matjordplan) for håndtering og 
etterbruk av all matjord i kategori 1.» 

14. Det settes inn følgende tillegg i bestemmelser (Mandal) punkt3.3.11c (Naturressurser): 
«Veitiltaket og drikkevannsystemet skal utformes slik at drikkevannskvalitet og kapasitet for 
produksjon av drikkevann opprettholdes også for fremtidig befolkningsøkning.»  

  
Det settes inn følgende endringer i rekkefølgekrav  

Endringer og nye punkt knyttet til tidspunkt for 1.gangsbehandling av detaljregulering: 

a. En detaljert teknisk beskrivelse for endret drikkevannsforsyning skal være sendt til 
kommunen. Den beskriver utbygging, gjennomføring og etablering av ny(e) 
drikkevannskilde(r) jf. 3.3.11 c). Planen skal sikre at Møglandsvannet og Moslandsvannet 
kobles til vannverket på Skadberg. Den skal sikre tilstrekkelig mengde vann til 
drikkevannsproduksjon og drikkevannskvalitet som kan godkjennes etter 
drikkevannsforskriften.  

b. Det skal være en godkjent tiltaksplan for nedbørsfelt til drikkevann jf. 3.3.7.    

c. Det skal foreligge en ROS-analyse for drikkevannsforsyningen. 
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d. Forslag til eventuelle midlertidige løsninger for drikkevannsforsyning i anleggsperioden 
for veianlegget skal være sendt til kommunen. 

Nytt punkt knyttet til 2.gangsbehandling av detaljregulering: 

e. En detaljert teknisk beskrivelse for endret drikkevannsforsyning skal være godkjent 
av kommunen, med innhold som i 7.1.1. første kulepunkt.  

Nye punkt tilknyttet anleggsstart:  

f. En godkjent detaljert gjennomføringsplan med rekkefølge og tidsplan for avskoging i 
nedslagsfelt for drikkevann pkt 3.3.7. 

g. Plan for håndtering av overvann innenfor nedslagsfelt for drikkevann, i denne planen skal 
det også tas med en vurdering av ekstremnedbør. Det skal utarbeides en plan for 
anleggsperioden og en generell plan.   

h. Før anleggsstart i nedslagsfelt for drikkevann skal det finnes en godkjent konsesjon for å 
hente ut tilstrekkelig drikkevann fra drikkevannskilde(r)  

 

15. Tillegg til bestemmelser punkt 7 (Mandal og Lindesnes), knyttes opp mot anleggsstart: Det må 
utarbeides en konsekvensutredning for hvordan veitiltaket påvirker vassdrag i området med 
spesielt fokus på flom.  

16. I bestemmelsene må det sikres at det i detaljreguleringen innreguleres en løsning for gang- og 
sykkelvei på strekningen Tredal-Blørstad. 

17. I bestemmelsenes pkt. 7.2 må det stilles krav om at før det kan settes trafikk på ny vei må det i 
krysset på Blørstad være ferdigstilt kollektivløsning, pendlerparkering, kiss & ride, 
sykkelparkering og nødvendig infrastruktur i kryssområdet. 

I planbeskrivelsen: 

18. I pkt. 8.4. må det sikres at teksten tydelig angir at både Moslandsvannet og Møglandsvannet skal 
kobles til Skadbergsvannet som suppleringskilder. 

19. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta tekniske endringer i plandokumentene, om 
nødvendig i samarbeid med forslagsstiller. 

20. Av hensyn til fremtidig regional utvikling og kollektivtrafikk må kryss Heddan og tilførselsvei 
Heddan – Udland detaljreguleres sammen med detaljregulering for E 39.  Lindesnes Kommune 
arbeider aktivt for å få detaljregulert og finansiert veg videre mot Spangereid.  
 

21. Veitraseen forbi Moslandsvannet må plasseres slik at nedbørsfeltet her ikke berøres. 
 
22. Detaljreguleringen må vise et alternativ med bro over Skoftedalen, eventuelt kombinert med 

tunnelløsning østover, for å begrense ulemper for friluftsliv, naturmangfold, driftsforhold og 
landskap.  

 

23. nytt punkt: I forbindelse med detaljreguleringen må E39 samt tilførselsvei E39-Udland så langt 
som mulig legges utenfor nedbørsfeltet til Tarvatnet. 
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Områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst, planID 201817 og planID 201818 - 
2.gangsbehandling 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Jf. plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til de to områdereguleringene for E39 Mandal – 
Lyngdal øst, planID 201817 og planID 1029201818, med plankart datert 26. 09.19, 
reguleringsbestemmelser, begge datert 13.11.19 og planbeskrivelse datert 14.01.20, med følgende 
endringer:  

I bestemmelsene: 

24. Starten av bestemmelsens pkt. 3.3.1 tilføyes: 

«I detaljreguleringen skal det arbeides videre med å nå mål om 40 % reduksjon i 
klimagassutslipp målt i CO2 ekvivalente verdier, i forhold til tidligere vedtatte 
kommunedelplaner gjennom Lindesnes kommune, i byggefase, og 75 % reduksjon i driftsfase.»  

25. I bestemmelsenes pkt. 3.3.11 b), annen setning gjøres en justering slik at følgende fremkommer: 

«Det skal utarbeides en detaljert gjennomføringsplan (matjordplan) for håndtering og 
etterbruk av all matjord i kategori 1.» 

26. Det settes inn følgende tillegg i bestemmelser (Mandal) punkt3.3.11c (Naturressurser): 
«Veitiltaket og drikkevannsystemet skal utformes slik at drikkevannskvalitet og kapasitet for 
produksjon av drikkevann opprettholdes. Løsning fra Møglandsvann må baseres på selvfall, og 
om mulig også fra Moslandsvannet.»  

  
Det settes inn følgende endringer i rekkefølgekrav  

Endringer og nye punkt knyttet til tidspunkt for 1.gangsbehandling av detaljregulering: 

a. En detaljert teknisk beskrivelse for endret drikkevannsforsyning skal være sendt til 
kommunen. Den beskriver utbygging, gjennomføring og etablering av ny(e) 
drikkevannskilde(r) jf. 3.3.11 c). Planen skal sikre at Møglandsvannet og Moslandsvannet 
kobles til vannverket på Skadberg. Den skal sikre tilstrekkelig mengde vann til 
drikkevannsproduksjon og drikkevannskvalitet som kan godkjennes etter 
drikkevannsforskriften.  

b. Det skal være en godkjent tiltaksplan for nedbørsfelt til drikkevann jf. 3.3.7.    

c. Det skal foreligge en ROS-analyse for drikkevannsforsyningen. 

d. Forslag til eventuelle midlertidige løsninger for drikkevannsforsyning i anleggsperioden 
for veianlegget skal være sendt til kommunen. 

Nytt punkt knyttet til 2.gangsbehandling av detaljregulering: 

e. En detaljert teknisk beskrivelse for endret drikkevannsforsyning skal være godkjent 
av kommunen, med innhold som i 7.1.1. første kulepunkt.  

Nye punkt tilknyttet anleggsstart:  

f. En godkjent detaljert gjennomføringsplan med rekkefølge og tidsplan for avskoging i 
nedslagsfelt for drikkevann pkt 3.3.7. 

g. Plan for håndtering av overvann innenfor nedslagsfelt for drikkevann i anleggsperioden. 
Det skal også tas med en vurdering av ekstremnedbør. 
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h. Før anleggsstart i nedslagsfelt for drikkevann skal det finnes en godkjent konsesjon for å 
hente ut tilstrekkelig drikkevann fra drikkevannskilde(r)  

 

27. Tillegg til bestemmelser punkt 7 (Mandal og Lindesnes), knyttes opp mot anleggsstart: Det må 
utarbeides en konsekvensutredning for hvordan veitiltaket påvirker vassdrag i området med 
spesielt fokus på flom.  

28. I bestemmelsene må det sikres at det i detaljreguleringen innreguleres en løsning for gang- og 
sykkelvei på strekningen Tredal-Blørstad. 

29. I bestemmelsenes pkt. 7.2 må det stilles krav om at før det kan settes trafikk på ny vei må det i 
krysset på Blørstad være ferdigstilt kollektivløsning, pendlerparkering, kiss & ride, 
sykkelparkering og nødvendig infrastruktur  i kryssområdet. 

I planbeskrivelsen: 

30. I pkt. 8.4. må det sikres at teksten tydelig angir at både Moslandsvannet og Møglandsvannet skal 
kobles til Skadbergsvannet som suppleringskilder. 

31. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta tekniske endringer i plandokumentene, om 
nødvendig i samarbeid med forslagsstiller. 

 

Vedlegg 
Plandokumenter 
Varsel om oppstart av planarbeid 
Planprogram 
Merknadsnotat med kommentarer 
Innspill opphevelse av kommunedelplan 

 

Saken kort fortalt 
I denne saken behandles områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst. Lindesnes kommune er 
planmyndighet, og kan vedta områdereguleringen innenfor Lindesnes kommunes grenser. 
 

 
Illustrasjonen er hentet fra Nye veiers prosjektside og gir et oversiktsbilde over strekningen 
områdereguleringen gjelder.  
 
Saken er førstegangsbehandlet i politiske utvalg i tidligere Mandal- og Lindesnes kommuner, og har 
vært utlagt til offentlig ettersyn. Innspillene som har kommet til offentlig ettersyn er vurdert og 

https://e39mandal-lyngdal.no/2-gangsbehandling/
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kommentert. De hovedtema som har vært vurdert i forbindelse med førstegangsbehandling og etter 
offentlig ettersyn er hensynet til drikkevannskildene til Mandal, kryssløsning og tilførselsvei til 
Vigeland, og hensynet til vilt på hele strekningen.  
 
Rådmannen mener at planforslaget fremstår som godt gjennomarbeidet, og at saken er tilstrekkelig 
opplyst til at det kan tas stilling til korridor for fremtidig E39 fra Mandalselva og vestover gjennom 
Lindesnes kommune, inkl. kryssløsning og tilførselsvei til Vigeland. 
 

Bakgrunn 
Nye Veier AS varslet 24.09.18 om oppstart av planarbeid for fremtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal 
øst (vedlegg 1). Planområdet er svært stort, og er basert på en tidligere silingsprosess. For mer 
informasjon om begrunnelse for avgrensning av planområdet henvises det til vedtatt planprogram 
(vedlegg 2).  
 
En områderegulering er en plantype som loven angir at kommunen har ansvaret for. Samtidig er det 
gitt åpning for at kommunen kan overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til 
områderegulering. I dette tilfellet har tidligere Mandal- og Lindesnes kommune inngått en skriftlig 
avtale med Nye Veier AS om at de kan utarbeide en områderegulering. Nye Veier AS er i den avtalen 
angitt som forslagsstiller.  
 
Formålet med planarbeidet er å avklare korridor for fremtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst på 
strekningen fra Mandalskrysset til Herdalen. Strekningen er på ca. 30 km. og skal planlegges som 4-
felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Målet med planarbeidet er å finne den veikorridoren som 
gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  
 
Planarbeidet vil berøre følgende gjeldende planer: 

• Kommuneplan for Lindesnes, planID 1029201910, vedtatt 05.09.19 

• Kommuneplan for Mandal, planID 201815, vedtatt 31.01.19  

• Kommunedelplan for Døle bro – Livold, planID 201508, vedtatt 18.06.15 

• Kommunedelplan for Mandalselva, planID 1002-KDP1, vedtatt 16.09.10 

• Reguleringsplan for E39 Fardal-Osestad, planID 102998, vedtatt 13.11.08 
 
Arealene er i hovedsak satt av til LNF i kommuneplanenes arealdel. I tillegg er enkelte områder avsatt 
til drikkevann og/eller nedslagsfelt til drikkevann, eller spredt boligbebyggelse. De delene som 
berører kommunedelplanen for Døle bro-Livold er avsatt til veiformål. De delene som berører 
kommunedelplanen for Mandalselva er avsatt til LNF-område på land eller LNF-område i sjø og 
vassdrag.   
 
I tidligere Lindesnes kommune ble områdereguleringen førstegangsbehandlet i teknisk utvalg 
08.04.19. Følgende vedtak ble da fattet: 
 

«Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til 
områderegulering med konsekvensutredning for E39, Mandal – Lyngdal Øst, hvor plankart 

LI01 
LI04 er datert 06.03.19 og LI05 er sist revidert 18.03.19, med tilhørende bestemmelser sist 
revidert 29.03.19, ut til offentlig ettersyn etter at følende endring er foretatt: 
Pkt.1 Hensynssonene «hensyn friluftsliv» (H530) og «hensynssone naturmiljø» (H560) fjernes 
fra plankartet og tas i stedet med i eget temakart, som hjemles i bestemmelsene. 
Pkt.2 Teknisk forvaltning delegeres myndighet til å foreta mindre tekniske justeringer i 
planmaterialet før det legges ut til offentlig ettersyn, om nødvendig i samarbeid med 
regulant. 
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Pkt 3. Planfritt kryss på Blørstad, samt tilførselsveg fra Blørstad til Tredal tas ut av plankartet. 
 
Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-17 å legge forslag til 
oppheving av kommunedelplanene for: 
 
E39-Døle bro-Livold, og E39-Fardal til Vatlandstunellen, gjennom Lindesnes kommune, ut til 
offentlig ettersyn. Kommuneplan og reguleringsplaner foreslås tilbakeføres til de formål som 
var før kommunedelplanene ble vedtatt.» 

 
Dette vedtaket ble anket til kommunestyret. Der ble saken behandlet i møte 25.04.19. Følgende 
vedtak ble da fattet: 
 

«Kommunestyret vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til 
områderegulering med konsekvensutredning for E39, Mandal – Lyngdal Øst, hvor plankart 
LI01-LI04 er datert 06.03.19 og LI05 er sist revidert 18.03.19, med tilhørende bestemmelser 
sist revidert 29.03.19, ut til offentlig ettersyn etter at følende endring er foretatt: 
 
Pkt.1 Hensynssonene «hensyn friluftsliv» (H530) og «hensynssone naturmiljø» (H560) fjernes 
fra plankartet og tas i stedet med i eget temakart, som hjemles i bestemmelsene. 
Pkt.2 Teknisk forvaltning delegeres myndighet til å foreta mindre tekniske justeringer i 
planmaterialet før det legges ut til offentlig ettersyn, om nødvendig i samarbeid med 
regulant. 
 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-17 å legge forslag til 
oppheving av kommunedelplanene for: 
 
E39-Døle bro-Livold, og E39-Fardal til Vatlandstunellen, gjennom Lindesnes kommune, ut til 
offentlig ettersyn. Kommuneplan og reguleringsplaner foreslås tilbakeføres til de formål som 
var før kommunedelplanene ble vedtatt.» 

 
I tidligere Mandal kommune ble saken behandlet i møte 10.04.19. Følgende vedtak ble da fattet: 
 

«Forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst, planID 201817, med plankart 
datert 06.03.19, bestemmelser datert 27.03.19 og planbeskrivelse datert 18.03.19, kan 
legges ut til offentlig ettersyn etter at følgende endringer er foretatt: 
 
1. I «KU Tilleggsutredning; Drikkevann» må det tydelig fremkomme kapasitetsvurderinger 
bygd på høy og middels befolkningsframskriving 100 år fram i tid, slik det er angitt i pkt. 
6.6.5. i planprogrammet. 
2. I reguleringsplanen må stilles krav om at både Møglandsvannet og Moslandsvannet skal 
tilkobles vannverket på Skadberg. Dette må innarbeides i bestemmelsene. 
3. Hensynssonene «rekkefølgekrav infrastruktur» (H430), «hensyn friluftsliv» (H530) og 
«hensynssone naturmiljø» (H560) fjernes fra plankartet. 
4. Teknisk forvaltning delegeres myndighet til å foreta mindre tekniske justeringer i 
planmaterialet før det legges ut til offentlig ettersyn, om nødvendig i samarbeid med 
regulant. 
5. Oppheving av kommunedelplan for Døle bro – Livold, planID 201508, vedtatt 18.06.15, 
legges ut til offentlig ettersyn.» 

 
Planforslaget var utlagt til offentlig ettersyn i perioden 03.05.19-14.06.19. Det ble mottatt flere 
merknader til offentlig ettersyn. Hovedmomentene i disse merknadene er gjennomgått i eget 
dokument som ligger vedlagt (vedlegg 3), sammen med Nye Veier sin kommentar til merknadene. 
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Det anbefales forøvrig at merknadene leses i sin helhet. Rådmannens kommentar til de innkomne 
merknaden foreligger i eget vedlegg. Der rådmannens vurdering samsvarer med Nye Veiers 
vurdering av merknadene har rådmannen i vedlegget gitt kommentaren «ingen kommentar». 
 
Det gjøres oppmerksom på at det har innkommet diverse kommentarer også i etterkant av fristen til 
offentlig ettersyn. Rådmannen har kun saksbehandlet de merknadene som kom innen fristen. En 
saksbehandling der man skulle saksbehandlet og kommentert merknader som innkommer utenfor 
høringsperiodene vil prinsipielt være vanskelig å forsvare.  
 
Det foreligger et omfattende planmateriale, og dokumentene er store og tunge. Utredningsarbeidet 
er oppsummert i KU. I tillegg er det flere ulike delrapporter for utredningsarbeidet. Det foreligger 
også en rapport som sammenligner gjeldende kommunedelplan for Døle bro-Livold med forslag til 
områderegulering. Planmaterialet inneholder såpass store dokumenter at løsningen for utsendelse 
av politiske saker ikke takler dem. Av den grunn henvises det til prosjektets egen hjemmeside hvor all 
dokumentasjonen kan finnes. Følg da denne lenken; https://e39mandal-lyngdal.no/2-
gangsbehandling/ og finn dokumentene.  
 
For å unngå svært omfattende unødvendige justeringer av planmaterialet har det etter 
kommunesammenslåingen vært valgt å fremdeles fremme planarbeidet i to områdereguleringer i 
Lindesnes kommune. En for gamle Mandal kommune (planID 201817) og en for gamle Lindesnes 
kommune (planID 1029201818). Planbeskrivelsen er felles for disse, samt for den delen av 
områdereguleringen som ligger i Lyngdal kommune. Plankart og reguleringsbestemmelser er delt og 
har egne planID. Rådmannen har valgt å utarbeide en felles saksfremstilling for de to 
områdereguleringene i Lindesnes kommune ettersom de forholder seg til samme prosjekt. Det må 
fattes vedtak knyttet til begge områdereguleringene. 
 
Planforslag ble oversendt Lindesnes kommune 28.02.20. Planbeskrivelsen er datert 14.01.20, 
plankartene (2 for planID 201817 og 5 for planID 1029201818) er datert 26.09.19 og bestemmelsene 
er datert 13.11.19. 
 

Vurdering 
Nye Veier AS har levert et betydelig utredningsmateriale som grunnlag for det planforslaget som 
foreligger til behandling. Rådmannen har gjennomgått materialet. Samtidig er det viktig å påpeke at 
mye av det utredningsmaterialet som foreligger er svært fagspesifikt, og kommunen har ikke 
spesialkompetanse på alle disse fagfeltene. Som i svært mye annet planarbeid må vi derfor legge til 
grunn at rådgiver, i dette tilfellet Sweco, kjenner sin rolle, og at de har en faglig integritet. Etter å ha 
fulgt planarbeidet tett over lengre tid finner rådmannen ingen grunn til å mistro Swecos faglige 
integritet. 
 
Det er planprogrammet som danner grunnlaget for de utredningen som er gjort, og dette er derfor et 
viktig dokument som for å gjøre en utsjekk på utredningsarbeidet. Rådmannen mener at 
utredningsarbeidet oppfyller det som er angitt i planprogrammet. Det er imidlertid også viktig å være 
oppmerksom på at denne reguleringsplanen er en områderegulering, og ikke en detaljregulering. 
Derfor vil det være en god del utredningsarbeid som gjenstår, og som må arbeides videre med i 
detaljreguleringen. Formålet med planarbeidet for områdereguleringen har vært å avklare 
korridoren, og for en slik avklaring er utredningsarbeidet tilstrekkelig. 
 
Selv om det ikke foreslås noen vesentlige endringer i planforslaget, finner rådmannen det riktig å gå 
igjennom noen av de tema som har skapt mest engasjement: 
 
Drikkevannskilde til Mandal 

https://e39mandal-lyngdal.no/2-gangsbehandling/
https://e39mandal-lyngdal.no/2-gangsbehandling/


  side 14 av 21 

Skadbergvann og dets nedbørsfelt er ikke direkte berørt av ny E39. Drikkevannskilden Skadbergvann 
er hovedvannkilde for Mandal vannverk med årlig vannuttak 1,4 mill m3 hvorav ca 30% hentes fra 
Ommundsvann som suppleringskilde. Ny E39 planlegges langs Ommundsvann og Ommundsvannet vil 
ikke være egnet som råvann etter dette inngrepet. Ved å ta bort Ommundsvannet reduseres 
nedslagsfelt for vannverket med 30%. Det planlegges å bruke Møglandsvann som suppleringskilde 
istedenfor Ommundsvann.  Det legges opp til Moslandsvann som alternativ reservevannskilde for 
Mandal vannverk. Moslandsvann ligger mest utsatt for forurensing med foreslått veitrase.  
 
I forbindelse med planen blir Farrisvannet og Rossevann trukket frem som vann der det nylig er 
planlagt vei. E39-tiltaket er for Mandals drikkevann oppstrøms vanninntaket og forurensinger vil 
derfor kunne gi større negative konsekvenser for drikkevannskvaliteten enn i Rossevann og 
Farrisvann der veitiltaket er plassert nedstrøms vanninntaket. Farrisvannet er også en ganske stor 
innsjø med et nedslagsfelt på 491 km2 og volum på 740 mill m3. Rossevann og Tronstadvann har 
nedslagsfelt på til sammen 60 km2og volum på til sammen 17mill m3. Skadbergvann / Moslandsvann 
/ Møglandsvann / Ommundsvann har nedslagsfelt på henholdsvis 0,98, 2,12, 6,6, og 3,25 km2 og 
volum på 1,27, 1,62, 1,13 og 0,65 mill m3.  
 
I planmaterialet ligger det en tilleggsutredning til konsekvensutredningen som gjelder drikkevann. 
 

 
Illustrasjonen er hentet fra Nye Veiers prosjektside. Illustrasjonen viser veitraseen i forhold til 
drikkevannskilder, se bort i fra markering av nye pumpestasjoner.   
 

https://e39mandal-lyngdal.no/sikrer-drikkevannet/
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Rådmannen er i utgangspunktet opptatt av følgende forhold knyttet til drikkevannet til Mandal. Det 
ene er at det må være tilstrekkelig kapasitet på drikkevannet, og det andre er at kvaliteten ikke må 
reduseres.  
 
• Kapasitet 
I planprogrammets pkt. 6.6.5 er det angitt at det skal foretas en utredning knyttet til kapasitet, både 
ved høy og middels befolkningsframskrivning 100 år frem i tid. Dette er foretatt, og utredning 
foreligger i planmaterialet, som KU-tilleggsutredning, Drikkevann. 
 
Løsningen som er foreslått er å fjerne Ommundsvannet som drikkevannskilde, og erstatte dette med 
Møglandsvannet og Moslandsvannet. Skadbergsvannet vil i begge tilfellene være drikkevannskilde. I 
tilleggsutredningen er det vist at kapasiteten på drikkevann er svært god, selv i et perspektiv 100 år 
frem i tid, med denne løsningen. Det er verdt å merke seg at kapasiteten bygger på 
befolkningsframskrivninger 100 år frem i tid. Dette er et langt tidsperspektiv, og slike framskrivninger 
innehar en høy grad av usikkerhet. På den annen side er dette det beste grunnlaget man har å 
vurdere dette på.  
 
Selvsagt er det slik at en løsning hvor Ommundsvannet forblir en del av drikkevannskildene vil gi 
enda høyere kapasitet. Dette vil for øvrig enhver tilføring av ytterligere kilder. Rådmannen mener at 
det er sannsynlig at det er stor nok kapasitet ved den løsningen som er valgt.  
 
• Kvalitet 
I planprogrammets pkt. 6.6.5 er det angitt at det skal foretas en utredning av hvorvidt 
drikkevannskildene eller nedslagsfeltene vil kunne få økt forekomst av forurensning. Skadeeffekten 
av slik potensiell forurensning skal beskrives, både for drikkevannskildene og økosystemet. 
 
Det er litt uklart hva som er tenkt å fange opp nettopp dette, men pkt. 4 og 5 i tilleggsutredningen for 
drikkevann tar opp i seg en del av denne problematikken. Det fremstår også noe uklart hvorvidt 
teksten i tilleggsutredningen svarer på alle utfordringene som er nevnt i planprogrammet.  
 
Ved foreslått løsning, hvor Ommundsvannet fjernes som drikkevannskilde, og veien unngår 
nedbørsfeltet til Møglandsvannet, er det kun knyttet til Moslandsvannet at veien blir liggende i 
nedbørsfeltet. Veilinjen som har blitt lagt til grunn i områdereguleringen går i dyp skjæring i det 
meste av nedbørsfeltet til Moslandsvannet, og avrenning herfra vil derfor ikke nå frem til 
Moslandsvannet. Men i den vestligste delen ligger veien på fylling i nedbørsfeltet, og overvann 
dreneres mot Moslandsvannet på en strekning på ca. 200 meter. Nye Veier AS legger til grunn at 
veivann på denne strekningen skal dreneres bort slik at man ikke får avrenning av forurensning til 
drikkevannskilden. Likeledes legger de opp til å opprette tekniske løsninger for å hindre forurensning 
gjennom luften. Nye Veier AS konkluderer med at de tiltakene som foreslås vil gi en liten risiko for 
forurensning i ordinær driftsfase. Det er foreslått at kommunen ber nye veier gjøre en vurdering av 
overvannshåndtering i anleggsfasen hvor det også tas høyde for ekstremnedbør. 
 
Utredningen viser til 3 rapporter fra Statens vegvesen knyttet til forurensning av vannkilder, og 2 
rapporter om mikroplast, i tillegg til kommunens egen «Hovedplan vann». De tekniske løsningene 
som er skissert er ikke beskrevet i detalj, og det er ikke synliggjort beregninger for hvor mye vann 
som må ledes bort, dimensjonering av rør, om det er tenkt ført mot vest eller øst osv. I forslag til 
bestemmelser er det imidlertid angitt at en del av dette vil måtte beskrives videre i 
detaljreguleringen. Utifra et beredskapsperspektiv må det tas hensyn til klimaendringer med mer 
ekstremnedbør.  
 
Dersom Ommundsvannet fjernes som drikkevannskilde er omfanget av de tekniske løsningene som 
er nødvendig for å ivareta drikkevannskildene av mer beskjeden grad. Alle slike løsninger er et 
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potensielt risikomoment i seg selv. Dersom Ommundsvannet fremdeles skulle inngå som 
drikkevannskilde, og disse løsningene skulle ligget til grunn for både Moslandsvannet, 
Ommundsvannet og Møglandsvannet, ville rådmannen antakelig vært negativ forslaget. Slik forslaget 
foreligger så er det sannsynliggjort at det vil være mulig å finne en løsning som kan ivareta veivann 
og spredning av forurensning fra luft. Det ser også ut til at denne løsningen kan ivaretas med selvfall, 
noe som ansees som positivt da risikoen da er mindre for at rør/grøfter fylles opp ved evt. 
strømbrudd. Som nevnt over forutsettes det at det i detaljreguleringen arbeides videre med 
løsninger, som gjør at veien i enda mindre grad blir liggende i nedbørsfeltet til Moslandsvannet. 
 
• Løsninger for nytt suppleringsvann 
Det er i planmaterialet beskrevet hvordan drikkevannssystemet skal opparbeides. Det er viktig å 
være klar over at dette ikke nødvendigvis er den endelige løsningen. I bestemmelsene er det stilt 
krav om en detaljert plan, som skal godkjennes av Lindesnes kommune. Det er denne planen som 
skal beskrive de endelige løsningene for drikkevannskildene. Rådmannen foreslår at tidspunktet for 
levering av forslag til teknisk plan for drikkevannsforsyning bør fremskyndes for at kommunen skal ha 
mulighet til å kunne vurdere innholdet og drøfte det med aktuelle fagmyndigheter både med hensyn 
til kvalitet, kapasitet og leveringssikkerhet. Planen bør være godkjent før vedtak av detaljregulering.  
 
Pr. idag har Mandal Skadbergvannet som hovedvannkilde, og en avtale om å kunne hente 2,5 mill. m3 
fra Ommundsvannet. Det foreligger ikke noen rettigheter som gjør at kommunen kan hente vann fra 
verken Møglandsvannet eller Moslandsvannet. I Møglandsvannet er det Sjølingstad Uldvarefabrik 
som har konsesjon. For Moslandsvannet er det uklart hvem som evt. har rettigheter/konsesjon. Nye 
Veier AS forutsetter i deres planmateriale at Lindesnes kommune igangsetter en prosess for å få 
konsesjon fra NVE. Dette vil kunne være en tidkrevende prosess, og det er ikke umulig at den vil 
kunne påvirke fremdriften til Nye Veier AS. Derfor forutsetter Rådmannen det at det er Nye Veier 
som skal være pådriver for konsesjonsprosessen og at kommunen vil være deltaker og eier av den 
endelige konsesjonen.   
 
• Beredskap 
Selv om det beskrives at risikoen er liten for at det skal kunne skje noe knyttet til drikkevannskildene, 
så vil risikoen likevel være større ved å føre en firefelts motorvei gjennom dette området enn hva 
som er dagens status. I en beredskapssammenheng vil det være ønskelig å ha flere kilder å spille på. 
Pr. idag er det en kobling mellom tre ulike vannkilder, Møglandsvannet som drenerer til 
Ommundsvannet, Ommundsvannet og Skadbergsvannet. For kommunen vil det kunne være ønskelig 
å også i det videre ha tre ulike kilder å spille på; Møglandsvannet, Moslandsvannet og 
Skadbergsvannet, spesielt med tanke på at risikoen for at noe skal skje er større. Dette er nå i 
bestemmelsene ivaretatt på en god måte. 
 
Veianlegget ligger oppstrøms kommunens vannverk, og det vil være viktig å ha kontroll på tidspunkt 
på f.eks avskoging for å unngå avrenning og partikkelforurensing i drikkevannskilder. Dette gjelder 
også generelt for overvannshåndtering og knyttet til ekstremnedbør.  
 
Gode beredskapsløsninger for kommunen som helhet vil være naturlig å se nærmere på i tiden som 
kommer, uansett hvor korridoren for E39 havner. Dette gjelder for alle kommunale vannkilder.  
 

• Behov for presiseringer 
Som nevnt over så har det i hele saksbehandlingen ligget som et premiss at både Møglandsvannet og 
Moslandsvannet skal etableres som suppleringskilder til Skadbergsvannet. Dette fremkommer for 
øvrig også i reguleringsbestemmelsene. I planbeskrivelsen er dette imidlertid ikke så tydelig, 
ettersom Møglandsvannet alene omtales som suppleringsvannkilde, f.eks. i pkt. 8.4. Det må sørges 
for at det i vedtatt planbeskrivelse er større samsvar med bestemmelsene. Det samme gjelder i 
teksten rundt figur 7.24, hvor det omtales som «Mandal kommunes ønske» at både Møglandsvannet 
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og Moslandsvannet kobles til vannverket. Dette momentet er faktisk tatt stilling til gjennom eget 
punkt i vedtaket ved førstegangsbehandlingen. Rådmannen mener at disse momentene er tekniske 
justeringer som kan gjøres av teknisk forvaltning, om nødvendig i samarbeid med regulant. 
Kommunen presiserer at løsning fra Møglandsvann må baseres på selvfall, og om mulig også fra 
Moslandsvannet. Dette foreslås også som presisering i bestemmelsene.  
 
Vannforsyning er en samfunnskritisk funksjon, og kommunen har behov for å ha tid til å vurdere 
foreslåtte løsninger for kvalitet og mengde vann til drikkevannsproduksjon.  Løsningene er også 
avhengig av en avklaring med aktuelle myndigheter (som Mattilsynet). Dette er bakgrunnen for at 
det blir foreslått at en plan for drikkevannsløsningen bør legges fram for kommunen i forbindelse 
med 1.gangsbehandling av forslag til detaljregulering.   
 
Kryss, og tilførselsvei til Vigeland 
Løsningen for kryss til Vigeland foreligger som ved offentlig ettersyn. Det betyr at atkomsten fra E39 
til Vigeland blir fra Blørstad, med tilførselsvei ned til Tredal og sammenkobling der med eksisterende 
E39. 

 
Figuren er hentet fra planbeskrivelsen side 97, og viser hvor tilførselsvei mot Vigeland (ved Tredal) er 
tenkt, og hvor det er mulig å plassere kryss på Stiland med mulig adkomst ned til Udland. 
 
Det er lagt inn arealer som er tilstrekkelig til å bygge et kryss like ved Stiland, med tilførselsvei til 
Udland. Av planbeskrivelsen fremkommer det ikke at dette er tenkt opparbeidet, med mindre 
Lindesnes kommune kan garantere finansiering av ny vei til Spangereid, i forlengelsen av 
tilførselsveien, innen 1. desember 2021. Dette fremkommer av pkt. 7.2.4.3 i planbeskrivelsen. Dette 
samsvarer imidlertid ikke helt med Nye Veier AS sin kommentar til merknadene til offentlig ettersyn. 
I disse kommentarene er det stilt ytterligere krav til Lindesnes kommune og Agder Fylkeskommune. 
Her fremkommer det at løsningen kan bli realisert dersom «...Lindesnes kommune og 
fylkeskommunen sikrer ferdig regulert veitrase fra Udland til Spangereid innen mars 2021, samt sikrer 
finansiering av nevnte veitrase innen desember 2021». Her er det altså angitt et krav til en ferdig 
regulert veitrase i tillegg til finansieringen. Som nevnt i rådmannens gjennomgang av merknadene er 
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det ikke budsjettmidler til et slikt planarbeid, og det er uansett ikke realistisk at det foreligger en 
ferdig reguleringsplan innen mars 2021. 
 
I en reguleringsplan er det fremtidig arealbruk som skal planlegges. Det kan ikke gjøres konkrete 
avtaler eller lovnader i en reguleringsplan. Enkelte forhold kan man gi bestemmelser om, men etter 
rådmannens vurdering vil det ikke være mulig å stille krav til opparbeidelse av kryss ved Stiland og 
tilførselsvei til Udland. At selve arealbruken avklares er imidlertid fullt mulig å kreve, og dette ligger 
inne i planforslaget. Dersom man skal sikre en opparbeides av kryss og tilførsel til Udland må dette 
gjøres gjennom andre prosesser enn gjennom denne reguleringsplanen.  
 
Skoftedalen 
I Skoftedalen er det på dette plannivået planlagt en stor fylling. I merknadsdokumentet foreligger det 
mange innspill knyttet til denne løsningen. Nye Veier AS viser i sin gjennomgang til at det i 
bestemmelsenes pkt. 3.3 er stilt krav til ytterligere undersøkelser på dette stedet når 
detaljreguleringen starter.  
 
Rådmannen er enig i poenget til Nye Veier AS om at man på dette plannivået ikke kan gå i detaljer på 
selve løsningen i Skoftedalen. Samtidig finner vi grunn til å understreke betydningen av at det i 
detaljreguleringen arbeides godt med å utrede alternative løsninger, spesielt på dette stedet, og ser 
på avbøtende tiltak. Dette ansees nødvendig ettersom en stor fylling her i svært stor grad vil berøre 
friluftsliv, naturmangfold og landskapsmessige forhold. I bestemmelsenes pkt. 3.3 kan ikke 
rådmannen se at løsningene i Skoftedalen er særskilt nevnt, og dette ansees heller ikke som så viktig. 
Det som imidlertid er sentralt er at alle parter, både utbygger, forslagsstiller og planmyndigheten er 
dette området bevisst når man kommer til oppstart av detaljreguleringen. 

 
Illustrasjonen er hentet fra planbeskrivelsen side 98, og viser Skoftelandsområdet. Grønn farge 
illustrerer fyllinger i veianlegget. 
 
Andre forhold 
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• Matjord 
Hvordan matjord skal ivaretas har vært et tema gjennom både denne planprosessen, og 
planprosessene knyttet til E39 fra Dyrdalen/Døle bro til Mandal. Rådmannens utgangspunkt har vært 
at den førsteklasses matjorda som blir berørt av veitiltaket må etterbrukes annet sted, og ikke 
benyttes som del av fyllinger osv. Dernest finnes det enkelte steder annen typer jord, torv osv. som 
muligens kunne vært benyttet i jordbruket. Dersom dette ikke trengs som topplag på fyllinger m.m. 
så er det ønskelig at også dette benyttes i jordbruket.  
 
I bestemmelsens pkt. 3.3.11 b) er det angitt en del bestemmelser om hvordan matjord skal ivaretas i 
kommende detaljregulering. Rådmannen mener likevel at denne bestemmelsen ikke er tydelig på at 
all matjord i kategori 1 skal tas vare på, og sikres en etterbruk som matjord. Derfor bør det i annen 
setning i ovennevnte punkt gjøres en justering slik at følgende fremkommer: 
 

«Det skal utarbeides en detaljert gjennomføringsplan (matjordplan) for håndtering og etterbruk 
av all matjord i kategori 1.» 

 

• Kryss Blørstad 
I planbeskrivelsens pkt. 7.4 er det beskrevet hvilke vurderinger som er gjort knyttet til 
Blørstadkrysset og gang- og sykkelvei. Det er i planforslaget ikke foreslått opparbeidet gang- og 
sykkelvei fra Tredal til Blørstad. Bakgrunnen for dette er avstanden til Vigeland, og sannsynligheten 
for at innbyggerne ønsker å benytte en slik løsning. Avstanden til Vigeland sentrum er 6,6 km. Med 
tradisjonell sykkel er det nok riktig at svært få ønsker å benytte denne løsningen. Nye Veier AS har 
også gjort noen betraktninger rundt at sykkelbruken er i endring, med større bruk av el-sykkel. Dette 
ansees å være et viktig moment ettersom el-sykkelbruk vil øke antallet som ønsker å benytte sykkel 
for å komme til kollektivtilbudet, selv med forholdsvis lange avstander.  
 
Rådmannen mener at løsning for gang- og sykkelvei på strekningen Tredal-Blørstad bør være et av de 
momentene som sees nærmere på i detaljreguleringen. Dette bør derfor sikres i 
reguleringsbestemmelsene. Videre er det naturlig at det etableres sykkelparkering under tak ved 
kollektivholdeplass i krysset, og at disse sykkelparkeringene kan tilknyttes ladestasjon. 
 
I planbeskrivelsen fremkommer det at kollektivløsning, pendlerparkering m.m. i krysset på Blørstad 
skal vises i detaljreguleringen. Dette er imidlertid ikke angitt like tydelig i bestemmelsene. I 
bestemmelsenes pkt. 7.2 er det angitt krav til hva som skal være ferdigstilt før det kan settes trafikk 
på ny E39. Her er det blant annet angitt kollektivtiltak og tilførselsvei mellom Blørstad og Tredal. Men 
det er ikke gitt noen klare bestemmelser om at kollektivtiltakene skal være knyttet til krysset på 
Blørstad. Dette er et moment som det selvsagt også er mulig å ta inn i detaljreguleringen, men av 
hensyn til forutsigbarhet mener rådmannen at det allerede nå bør stilles krav om at før det kan 
settes trafikk på ny vei må det i krysset på Blørstad være ferdigstilt kollektivløsning, 
pendlerparkering, kiss & ride, sykkelparkering og nødvendig infrastruktur for disse.  
 

• Tekniske justeringer 
I planmaterialet er det en del tekniske endringer som må foretas. Dette gjelder selvsagte momenter 
som kommunevåpen, kommunenummer, kommunenavn m.m. Slike justeringer bør kunne foretas av 
teknisk forvalting etter at vedtak er fattet, om nødvendig i samarbeid med regulant. 
 

• Gjeldende kommunedelplan for E39 
Et evt. vedtak av forslag til områderegulering innebærer at kommunene ønsker å tilrettelegge for at 
E39 legges i den nye korridoren, og ikke i den korridoren som er vedtatt i gjeldende 
kommunedelplan. Med mindre gjeldende kommunedelplan oppheves vil den fortsatt avsette arealer 
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for veiformål. Dette vil kunne hindre landbrukstiltak, muligens noe spredt boligbygging m.m. 
Kommunestyret må derfor vurdere hva som skal foretas knyttet til gjeldende kommunedelplan. 
 
Etter plan- og bygningsloven skal oppheving av en kommunedelplan følge samme prosess som ved 
vedtak av en kommunedelplan. Det betyr at det må varsles oppstart av arbeidet, og det må gis 
mulighet for uttalelse til dette gjennom et offentlig ettersyn, før et eventuelt vedtak om oppheving 
kan fattes. I denne prosessen er det varslet oppheving, og forslag om å oppheve kommunedelplanen 
er også lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
Ved offentlig ettersyn ble det mottatt ett innspill som omhandler opphevelse av kommunedelplanen 
(vedlegg 4). Essensen i denne merknaden er at en opphevelse av kommunedelplanen ikke bør gjøres 
før kommunestyret har tatt stilling til korridorvalget. Rådmannen har vært av samme oppfatning, og 
det har ikke tidligere vært fremmet et forslag om å oppheve kommunedelplanen. Kommunestyret 
bør imidlertid ta stilling til hvorvidt kommunedelplanen skal oppheves eller ikke, dersom de vedtar 
foreslåtte områderegulering. 
 
Dersom gjeldende kommunedelplan oppheves vil det være sist vedtatte plan innenfor avgrensningen 
som vil gjelde. For den delen av kommunedelplanens avgrensning som lå i gamle Mandal kommune 
vil det da være kommuneplanen fra 2007 som vil gjelde. For den delen av kommuneplanens 
avgrensning som lå i gamle Lindesnes kommune vil det være kommuneplanen fra 2011 som vil 
gjelde. Det er usikkert om disse kommuneplanene foreligger i digitalt format, slik alle planer pr. i dag 
gjør. Dette vil gjøre at selve samkjøringen av det digitale kartgrunnlaget, samt bestemmelsene til de 
gamle kommuneplanene, vil være vanskelig. Rådmannen har ikke hatt mulighet til å gå gjennom i 
detalj hva en slik oppheving vil bety, og store deler av dette vil være svært teknisk. Det er sannsynlig 
at en slik oppheving vil gi komplikasjoner knyttet til detaljer i plankart og bestemmelser, som er 
vanskelig å se nå. Dette i og med at både plankart og bestemmelser er endret en god del siden disse 
eldre kommuneplanene ble vedtatt. 
 
Rådmannen anbefaler at kommunedelplanen ikke oppheves ennå, men at det i arbeidet med en 
eventuell revisjon av kommuneplanens arealdel tas stilling til arealbruken, og bestemmelser, for de 
områdene som ligger innenfor avgrensningen av gjeldende kommunedelplan. Dette betyr for øvrig 
også at det vil kunne bli enkelte dispensasjonssøknader for de arealene hvor kommunedelplanen vil 
gjelde. Men sannsynligvis vil det være enklere å styre arealbruken gjennom dispensasjoner, enn å 
styre gjennom å endre formål og bestemmelser til noe det er vanskelig å få oversikt over. 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser  
Rådmannen kan ikke se at et vedtak, slik det er foreslått, vil ha noen store direkte konsekvenser for 
Lindesnes kommune. Det vil antakelig kunne være noen indirekte økonomiske konsekvenser, men 
disse er vanskelig å estimere.  
 
Det er stilt rekkefølgekrav for omleggingen av drikkevannssystemet til Mandal. Det vil måtte 
påregnes en del administrativt arbeid knyttet til dette, samt til arbeidet med konsesjon, og det vil da 
påløpe lønnskostnader. Rådmannen kan ikke se at Lindesnes kommune vil kunne få noen direkte 
kostnader knyttet til selve omleggingen.  
 
Det er ikke kjent om omleggingen av drikkevannssystemet vil kunne føre til større kostnader til drift 
og vedlikehold. 
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Konsekvenser for barn og unge
Det er i stor grad vanskelig å vurdere konsekvensene for barn og unge på dette plannivået. Denne
planprosessen er først og fremst et korridorvalg, og konsekvensene da vil være de samme for alle
deler av befolkningen. I detaljreguleringen vil det kunne være enklere å se hvorvidt planarbeidet har
noen direkte konsekvenser knyttet til barn og unge.

Konsekvenser for klima og miljø
I planbeskrivelsens pkt. 8.2.1 fremkommer det at måloppnåelsen på klimagassutslipp er, pent sagt,
svært dårlig. I en tid der det er viktigere enn noensinne å redusere klimagassutslippene så er ikke de
viste resultatene gode nok. Bestemmelsenes pkt. 3.3.1 inneholder krav om videre arbeid med
klimagassutslipp i detaljreguleringen. Teksten i dette punktet er imidlertid litt lite presis og ambisiøs.
På den annen side vil det på dette plannivået være lite hensiktsmessig å stramme veldig mye til i
bestemmelsene ved å stille konkrete krav. Det vil da være en stor fare for å gi bestemmelser som
ikke er oppnåelige.

Det bør imidlertid gjøres en endring i denne bestemmelsen slik at det blir tydeligere at det i
detaljreguleringsfasen må arbeides ytterligere for å redusere klimagassutslippene, og at de
opprinnelige ambisiøse målene ligger fast. Det foreslås derfor at starten av bestemmelsens pkt. 3.3.1
tilføyes:

«I detaljreguleringen skal det arbeides videre med å nå mål om 40 % reduksjon i
klimagassutslipp målt i CO2 ekvivalente verdier, i forhold til tidligere vedtatte
kommunedelplaner gjennom Lindesnes kommune, i byggefase, og 75 % reduksjon i
driftsfase.»

Konsekvenser for folkehelse
Som nevnt i planbeskrivelsen vil en ny hovedvei (E39) gi større trafikksikkerhet, og dermed også en
gevinst for folkehelsen. I det samme overordnede perspektivet vil også færre mennesker bli berørt av
støy og støvproblematikken som følger med en europavei.

Som for barn og unge er det vanskelig å se på dette plannivået hvilke konsekvenser denne korridoren
vil ha for folkehelsen. Det er en god del forhold som fremdeles ikke er avklart, og som ikke vil bli
avklart fullt ut før i detaljreguleringen. Dette gjelder f.eks. hvordan ny vei påvirker mulighetene for
friluftsliv, hvordan støyforholdene slår ut mer konkret osv. Dette tema vil derfor bli ytterligere belyst
i neste plannivå.

Konklusjon
Forslag til områdereguleringer synes i utgangspunktet å være godt gjennomarbeidet. Rådmannen
bygger sine vurderinger på det utredningsarbeidet som er utført, og er trygg på at kvaliteten på dette
er godt nok til å kunne fatte et vedtak om korridor for ny E39.

Det er behov for å gjøre noen justeringer i planforslaget for å presisere enkelte momenter. Dette
fremkommer av forslag til vedtak. Videre er det viktig at flere tema følges nøye opp i
detaljreguleringen, spesielt for å sikre flere ikke-prissatte tema, og sørge for at det gjøres avbøtende
tiltak der det ikke er mulig å fullt ut ta de ønskelige hensyn.

RETT UTSKRIFT
DATO 28.april.2020
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