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E39 Bokn - Hope - Statens vegvesen foreslår at planarbeidet gjennomføres 
med kommunene om planmyndighet 

  
Statens vegvesen er kommet fram til at planarbeidet bør kunne gjennomføres med 
kommunene som planmyndighet og ber om tilbakemelding på om departementet er enig i 
vår vurdering. Med de forespeilte rammene for ny NTP, ser vi at det vil ta svært lang tid før 
det vil være aktuelt med full utbygging av denne strekningen. Selv om vi mener mange av 
kriteriene for bruk av statlig arealplan er oppfylt, og kommunene har bedt om det, vil det 
ikke være hensiktsmessig å bruke statlig plan for et prosjekt som vi ikke vet når det vil 
komme til gjennomføring.  Vi har tid til å bruke de ordinære mekanismene i plan- og 
bygningsloven dersom det oppstår uenighet. 
 
I vedtatt KVU Aksdal – Bergen er det besluttet statlig arealplan for strekningen Aksdal – mot 
Bergen. Fra vårt brev til Samferdselsdepartementet 12.09.2022: 
«Statens vegvesen gir råd om at kommunedelplanen for E39 Bokn – Hope gjennomføres som 
statlig kommunedelplan for hele strekningen. Det er tidligere tatt beslutning om statlig 
kommunedelplan på delstrekningen E39 Aksdal – Hope, og at det i forbindelse med 
planprogrammet skulle avklares om det skulle være statlig plan på hele strekningen. Både 
kommuner, fylkeskommuner og offentlige etater har vært enig og forholdt seg til denne 
konklusjonen. Det vil være mulig å bare gjennomføre statlig plan på delstrekningen Aksdal – 
Hope, men Statens vegvesen vil ikke anbefale at det bare gjennomføres statlig plan på denne 
delstrekningen.» 
 
Hvis departementet er enig i Vegvesenets vurdering om at planmyndighet bør endres, vil vi 
tilskrive kommunene om at planarbeidet gjennomføres med kommunen som planmyndighet 
og i henhold til pbl § 3-7. 
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Selv om det vil ta svært lang tid før hele strekningen kommer til gjennomføring, ønsker 
Vegvesenet få vedtatt en kommunedelplan for strekningen fordi det vil være nyttig for 
kommunene i deres arealplanlegging og fordi det kan være aktuelt å utbedre eller bygge 
delstrekninger.  
 
Kopi av dette brevet er også sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet. 
 
  
Med hilsen 
 
Rita Kvivesen 
Avdelingsdirektør økonomi 
       Dag Erlend Arntsen 
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