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NVE ‐ Norges
vassdrags‐ og
energidirektorat

Planforslaget omfatter nærområdet til E39
Vinjeøra ‐ Staurset og berører i stor grad de
samme problemstillingene og
utfordringene. Henviser til uttalelse til E39
Vinjeøra ‐ Staurset, datert 26.3.21. Ønsker
tilsvarende god samarbeidsprosess i dette
prosjektet som i naboprosjektet.

Kommentarer mottatt for strekningen
Vinjeøra ‐ Staurset gjennomgås med
tanke på denne strekningen. Det legges
opp til tilsvarende samarbeidsprosess
med befaring som på strekningen
Vinjeøra‐Staurset.

Har ikke avgjørende innspill/merknader til
de alternative traseene da de ikke
forventes å ha innvirkning på ferdsels‐ og
navigasjonsmessige forhold på fjorden. Alt.
1 vil kunne berøre småbåthavnen, et
forhold som må avklares i
reguleringsplanen. Ser klare
samferdselsmessige fordeler med alt. 2

Reguleringsplanen legger fram kun
alternativ 2 til off. ettersyn. Forholda
ved småbåthavna blir uendra. Eks.
situasjon opprettholdes.

Kystverket

Statsforvalteren i Landbruk: Alt. 1 gjennom Vinjeøra vil føre
Trøndelag
til oppsplitting og tap av dyrka mark. Alt. 2
vil gi mindre beslag av dyrka mark, men gi
mer direkte arealbeslag og oppdeling av
skogteiger. Ser det som positivt at det i
planprogrammet fremkommer at det skal
tas mest mulig hensyn til bla. jord‐ og
skogbruksressursene. Viser til tidligere
uttalelse til alt. 1 gjennom Vinjeøra.
Forutsetter at jordvern er en premiss i
planleggingen og at det søkes løsningen
som fører til minst mulig omdisponering av
dyrka mark. Alle eventuelle endringer på
alt. 1 må utredes på lik linje med
utredninger for alt. 2. Det må fremgå hvor
mye dyrka mark som foreslås omdisponert,
både midlertidig og permanent. Virkning
knyttet til arronderingsmessige forhold,
adkomst og eventuelle beiteinteresser må
vurderes. Avbøtende tiltak må fremgå. For
rigg‐, anleggs‐ og deponiområder er det
viktig å finne andre arealer enn dyrka mark,
dyrkbar mark og produktiv skog. Må inn en
bestemmelse som sikrer at tidligere
landbruksareal som blir overflødig
tilbakeføres til landbruksareal.
Følgende tema må utredes når det gjelder
konsekvenser for skog: Hvor stort
skogareal avskoges midlertidig og
permanent? Hvordan fordeler avskoga
areal seg på ulike treslag, boniteter og
hogstklasser? Hvordan påvirkes adkomsten
til skogarealene? Hvilke kompenserende
tiltak som f.eks. bygging av skogsbilveger,

Hensyn til landbruk er utredet og
nødvendige tiltak innarbeides i
reguleringsplanen. Det skal lages
matjordplan av valgt alternativ. Den blir
et vedlegg til planbeskrivelsen.
Bestemmelse 2.3 C sikrer at matjord
skal brukes til jordbruksformål i
nærområdet.
Arealbeslaget fordelt på dyrka mark og
skog vil gå fram av reguleringsplanen.
Det legges opp til å lage
erstatningsareal for å kompensere for
avgang av dyrkamark. Skogsareal som
blir brukt midlertid til
anleggsgjennomføringen vil bli
istandsatt og tilrettelagt til
landbruksformål.

Konsekvenser for skog utredes og
nødvendige tiltak innarbeides i
reguleringsplanen. Fagrapport: Klima.
Rapporten er en del av KU for Prissatte
konsekvenser. Den beregner
konsekvenser av avskoging.
Bestemmelse 2.6 D sikrer revegetering
av skjæringer og fyllinger. Bestemmelse
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lastelommer eller liknende planlegges for å
sikre tilgjengelighet til skogsarealene?
Anslag over den negative klimaeffekten av
avskogingen, både som følge av at karbon
lagres i eksisterende vegetasjon og
skogsjord blir frigitt, men også som følge av
at man går glipp av fremtidig karbonopptak
i skogen. Hvilke avbøtende tiltak
planlegges.
Viser til "Statlige planretningslinjer for
klima‐ og energiplanlegging og
klimatilpasning". Det bør iverksettes
avbøtende tiltak slik at tapt karbonopptak
kan kompenseres med økt opptak på andre
skogsareal. Retningslinjene skal legges til
grunn.
Ber om at det lages en plan for tilplanting
av midlertidig avskoga områder som sikrer
at skogen kommer raskt opp igjen.

2.3 D sikrer at revegetering skal skje av
mellomlagrede vekstsmasser.
Bestemmelse 6.3 A sikrer at berørte
sidearealer skal revegeteres.

Klima og miljø: anbefaler å bruke
miljødirektoratets digitale veileder ved
konsekvensutredning for fagområdet
klima‐ og miljø.
Lysforurensning: det bør tas inn en
bestemmelse om at gatebelysning
planlegges og etableres på en måte som
minimerer lysforurensingen fra lysanlegget.

Fagrapport Klima tar ikke dette opp. KU
for prissatte verdier viser ingen forskjell
mellom alternativ 1 og 2.

Tilplanting av midlertidig avskoga
områder vil innarbeides i
reguleringsplanen. Dette vil framgå av
YM‐planen når man får bedre oversikt
hvilke areal som egner seg best til
formålet. Bestemmelse 2.6 D sikrer
revegetering av skjæringer og fyllinger i
anleggsperioden. bestemmelse 2.3 D
sikrer at revegetering skal skje av
mellomlagrede vekstsmasser.
Bestemmelse 6.3 A sikrer at berørte
sidearealer skal revegeteres.
Det er gjort i KU for prissatte
konsekvenser. Det er laget en egen
fagrapport på klima.

Det vil vurderes hvordan konkrete tiltak
for å redusere lysforurensing kan
innarbeides i reguleringsplanen.
Bestemmelse 6.1 A krever komplett
byggeplan som beskriver belysning.
Trafikksikkerhetshensyn (oppfyllelse av
0‐visjonen) i kryssområder gjør
belysning nødvendig. Kryssområder er
mer ulykkesbelastet. Prosjekteringen av
lysanlegget vil ta hensyn til
lysforurensingen ved at gatelysa kan
dimmes ved manglende trafikk.
Støy og støv: Det skal fremgå av
Støy er utredningstema. Nødvendige
planbeskrivelsen hvordan støyrisiko er
tiltak vil innarbeides i
vurdert både i anleggs‐ og driftsfase, jf.
reguleringsplanen. Bestemmelse 6.1 C
Retningslinje for behandling av støy i
krever plan for "Ytre miljø" tema støy
arealplanlegging (T1442/2016).
og støv inngår. Støv har mye med
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i anleggsgjennomføringen å gjøre.
arealplanlegging T‐1520 må legges til grunn Bestemmelse 6.2 A og 6.3 A krever at
for planforslaget. Både anleggs‐ og
lokale støyskjermingstiltak skal være
driftsfase er relevant. Temaene må inngå i ferdigstilt.
konsekvensutredningen.
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Naturmangfold: Alt. 1 kommer i berøring
med to kartlagte forekomster av naturtype:
stor elveør som er klassifisert som viktig, og
ei kystmyr, som er blanding av nedbørsmyr
og jordvannsmyr, klassifisert som viktig.
Etter NiN‐systemet er disse myrene
betegnet som atlantisk høgmyr, som er
vurdert til strekt truet på rødlista for
naturtyper, og høgkantmyr (nært truet på
rødlista). Myrene må kartlegges slik at det
kan fastslås hvilken type myr som
eventuelt blir berørt.
Alt. 2 krysser flere bekker, Planområdet
ligger under marin grense og noen av disse
v‐formede bekkedalene kan dermed være
landformen "leirlavine" som er sårbar på
rødlista for naturtyper. Traseen
krysser/tangerer noen myrområder som er
avmerket i kart som "potensiell rikmyr".
Traseen må NiN kartlegges slik at
kunnskapsgrunnlaget blir godt nok til å
gjennomføre konsekvensutredning.
Både alt. 1 og 2 berører leveområde for
hjort og trane. Alt. 2 er ikke systematisk
kartlagt, det må gjennomføres kartlegging
med hensyn på dyre‐ og plantearter i
tillegg til NiN‐kartlegging.
Konsekvenser for landskapet må utredes i
konsekvensutredningen.
Klima‐ og klimatilpasning: planen må
innarbeide tiltak eller virkemidler for å
redusere utslipp av klimagasser, ivareta
klimatilpasning som hensyn, og tiltak for
mer effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging, jf. statlige
planretningslinjer for klima‐ og
energiplanlegging og klimatilpasning.
Utslipp av klimagasser må
konsekvensutredes.
Overvann: Håndtering av overvann må
vurderes i planarbeidet. Overvann bør
fortrinnsvis løses gjennom naturlige
løsninger som bekker, tjern og myrdrag.
Det bør vurderes å gjenåpne bekker i og
ved planområdet.

Myrene er kartlagt og konsekvensene
utredes. KU for naturmangfold
konkluderer at belastning på rødlistede
myrtyper vil bli større. Alternativ 2 er i
større grad mer negativ enn alternativ
1. Metodene som skal benyttes vil
framgå av YM‐planen. Kap. 6.5.2 i
planbeskrivelsen presenterer
skadereduserende tiltak.

Massebalanse: mellomlagring og
sluttdisponering av jord‐ og steinmaser
som ikke er forurenset skal vurderes i
planprosessen. Viser til faktaark M‐
1243/2018 fra Miljødirektoratet som viser
til at overskytende jord‐ og steinmasser
normalt vil være å anse som næringsavfall
som skal leveres til godkjent avfallsmottak.

Det gjennomføres kartlegging av dyre‐
og plantearter (egen fagrapport).

Landskapsbilde er utredningstema
(egen fagrapport)..
Utredet i KU for prissatte konsekvenser.
Se også fagrapport Klima. SVV vil kreve
elektrisk knusing. SVV er i en prosess
der fossil maskinpark erstattes av el‐
maskiner. Det legges opp til korte
transportavstander av masser for å
redusere klimaavtrykket.

Overvann håndtert gjennom egen
fagrapport (VA‐rapport). Håndtering av
overvann innarbeides i planarbeidet. Se
bestemmelse 4.2 SVV vil gjenåpne
menneskeskapte stengsler i bekker og
vassdrag nedstrøms ny E39 som et
bidrag til å gjenskape de naturskapte
forholda..
Det er massebalanse både når det det
gjelder stein‐ og løsmasser. All stein blir
brukt i vegfyllingene og vil ikke bli kjørt
til deponi. 2 av de 3 deponiene som vist
i reg.planen vil bestå av
overskuddsmasser som nyttes til
samfunnsnyttigformål. Disse 2 er
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Fremmede arter: det bør vurderes om det
skal gjennomføres en kartlegging av
fremmede arter langs begge de alternative
traseene. Det bør innarbeides
rekkefølgebestemmelser som sier at
området skal kartlegges og at eventuelle
fremmede, skadelige organismer skal
fjernes på forsvarlig vis før anleggsarbeider
settes i gang. Det bør innarbeides
rekkefølgebestemmelser som siker at
masse som fraktes inn i området skal være
uten frø og plantedeler av fremmede,
skadelige arter. Videre bør det settes
bestemmelser om at det ikke skal plantes
eller sås fremmede arter i planområdet.
Friluftsliv: Begge traseene kommer i
konflikt med kartlagte friluftsverdier.
Konsekvensene for friluftsliv må utredes
for begge traseene.
Vassdrag: E39 krysser elva Fjelna ved begge
alternativene. Fjelna er et anadromt
vassdrag som det må tas spesielt hensyn til
ved kryssing og nærføring. Det bør
vurderes om tidligere lukkede vassdrag kan
åpnes. Ved kryssing av vassdrag må ikke
tiltaket forringe kvaliteten på
vannforekomsten ved at det blir gjort tiltak
i vassdraget eller i kantskogen.
Helse og omsorg og Barn og unge: Linjevalg
for ny veg har stor betydning lokalt.
Flytting av vegen ut av sentrum vil endre
stedskarakteren, og redusere ulemper
knyttet til trafikken som går der. Samtidig
kan ny veglinje også gi ulemper, for
folkehelse og barn og unge er trolig det
viktigste i forhold til friluftsliv at ny veg blir
en barriere. Planprogrammet beskriver
tema som skal utredes. Selv om alt. 2 vil
legges i et mindre bebygd område, kan det
bli store endringer for de som får ny vei
nærmere boligen. Det er derfor vesentlig at
planforslaget beskriver fremtidig situasjon
når det gjelder trafikk, støy og ved
illustrasjoner av hvordan ny vei vil tre frem
i landskapet/nærmiljøet. For støy må
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allerede regulert inn i vedtatt plan. Det
deponiet som ikke har blitt reg. tidl. skal
fungere som erstatningsareal for
dyrkmark som går tapt Fram til
forskrifts‐bestemmelsen om levering til
godkjent mottak trer i kraft ser vi ikke
behov for søknad om unntak fra §32,
første ledd. Deponeringen skjer på land
og massene blir ikke fraktet ut til areal
som ikke er en del av anlegget.
Fremmede arter er kartlagt i KU‐
Naturmangfold. Håndtering av
fremmede arter er innarbeidet i
planbestemmelser 2.3 B og E.
Fremmede arter som er/blir påvist blir
håndtert etter gjeldende forskrifter.

Friluftsliv er utredningstema.
Konsekvensene er kartlagt. (egen
fagrapport)
Er en del av utredningsarbeidet for
tema konstruksjon og hydrologi. SVV vil
gjenåpne menneskeskapte stengsler i
bekker og vassdrag nedstrøms ny E39
som et bidrag til å gjenskape de
naturskapte forholda.

Tiltak mot støy sikret gjennom
bestemmelse 2.2, 3.2.4B, 6.1C, 6.2A
Det er utarbeidet en egen fagrapport
som omhandler friluftsliv. Som et tiltak
så vil man sette inn tiltak som sikrer
dagens lysløype. 2 nye kulverter vil bli
bygd under ny E39.Viser ellers til kap.
6.5.2. i planen.
Det er utarbeidet en egen Støyrapport.
Alle boliger/fritidsboliger som blir
omfattet av støy over grenseverdiene
får støyskjermende tiltak i samråd med
eierne. Innendørs støy blir en del av
dette arbeidet.

Avsender
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utredningen beskrive forventet støynivå
med fremskrevet trafikk og endringen fra
dagens nivå. Tiltak må gjennomføres iht
gjeldende retningslinje for støy i
arealplanlegging. Bestemmelsene må sikre
at avbøtende tiltak etableres.
Bestemmelsen må også stille krav om tillatt
innendørs støy.

Direktoratet for
mineral‐
forvaltning

Samfunnssikkerhet: Forutsetter at det
foretas ROS‐analyse, viser til veileder fra
DSB ‐ "Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging" (2017). ROS‐analysen
skal vurdere risiko‐ og sårbarhet som kan
oppstå ved endret arealbruk med dagens
forutsetninger, samt vurdere hvordan
fremtidige klimaendringer kan påvirke
tiltaket. ROS‐analysen skal legges ved
saken og synliggjøres i forslaget til
reguleringsplan. Avdekket risiko skal møtes
med tiltak hjemlet i bestemmelsene eller
gjøres juridisk gjeldende på andre måter.
For planområder under marin grense må
det vises aktsomhet for mulige
forekomster av skredfarlig kvikkleire, dette
gjelder også utenfor kartlagte
kvikkleiresoner. Viser til NVE. Konklusjonen
av ROS‐analysen må gjerne fremstilles som
del av KU.
Statsforvalteren vil komme tilbake med
endelig uttalelse når planen sendes på
høring. Oppfordrer til å bruke regionalt
planforum. Dersom avklaringer ønskes
underveis kan det tas kontakt med
Statsforvalteren. Minner om at det ved
høring sendes et eksemplar av SOSI‐fil og
pdf‐fil til Kartverket Trøndelag for
kvalitetssikring av planen.

Tas til orientering. ROS‐analyse er
gjennomført og avbøtende tiltak er tatt
med i planbestemmelsene. Det har blitt
utarbeidet en egen ROS‐rapport.
Plankartet viser ikke mulige
forekomster av skredfarlig kvikkleire.

Det skal ligge fire grusforekomster innenfor
planområdet, i to av de har det vært
masseuttak.
Grusforekomsten Fjelnset: i hovedsak er
det alt. 1 som berører forekomsten.
Grusressursen er vurdert å ha lokal
betydning, og at det kan være en viktig
byggeråstoffressurs for fremtiden.
Grusressursen Tårmyrholtan: Alt. 2
kommer i berøring med denne. Vurdert
som lite viktig byggeråstoff, men området
må undersøkes nærmere.

Mineralressurser, grus og pukk er
utredet i KU for Naturressurser

Statnett
Tas til orientering. Det er kommunen
som avgjør om de ønsker å bruke
regionalt planforum. SVV ønsker ikke at
planen fremmes for et formelt
diskusjonsforum dersom dette sinker
planleggingstiden. Er avhengig av
anleggsstart i 2022. Planen kan når som
helst brukes som «case» i forskjellige
fora.

Mineralressurser, grus og pukk er
utredet i KU for Naturressurser

Mineralressurser, grus og pukk er
utredet i KU for Naturressurser (egen
fagrapport)
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Vinje grusressurs: Alt. 2 kommer i berøring
med forekomsten. Vurdert som lokal viktig
forekomst, sett på som en viktig
byggeråstoffressurs for lokal bruk. Det har
vært masseuttak.
Søppelplassen grusforekomst: Alt. 2
kommer så vidt i berøring med
forekomsten. Vurdert å ha lokal betydning.
Er en av kommunens viktigste sand‐ og
grusforekomster. Anbefales å undersøke
mengde og kvalitet. Viktig
byggeråstoffressurs.
Konsekvensutredning: mineralressurser
skal tas med i konsekvensanalysen under
naturressurser. Konsekvensanalysen skal
vurdere planens påvirkning av
grusressursene i området. Det bør
fremkomme om det er mulig å ta ut
forekomstene og benytte de.
Mineralressurser som ikke anes viktige i
dag, kan bli viktige i fremtiden.
Overskuddsmasse: Planen skal vurdere
håndteringen av overskuddsmasse. Det
anbefales vurdert bruk av
overskuddsmasser i prosjektet, vurderes
massenes egnethet for bruk og hvordan
prosjektet kan sikre gjenbruk av masser,
før det eventuelt vurderes å legge masser
på permanente masselager. Arealer for
bruk, gjenbruk, lager og deponi av masse
bør framgå av planen.
Gjør oppmerksom på at det innenfor
planområdet må tas nødvendige hensyn til
drift og utvikling av anleggene. Har
følgende merknader:
Det må iverksettes geologiske
undersøkelser, gjennomført at
fagpersonell. Undersøkelsene skal legges til
grunn for en rapport som dokumenteter
stabilitet på fjellet/grunnen, og at stabilitet
kan opprettholdes både gjennom
driftsfasen og videre ut i ledningsnettets
levetid.
Adkomst: Statnett skal ha uhindret
adkomst til mastepunkt og ledningstrase.
Omkring masten skal det være tilstrekkelig
med plass til drift og vedlikehold, herunder
bruk av anleggsmaskiner.
Rystelser: Sprengningsarbeider og
virksomhet i massetaket må ikke skade
ledningsanlegget. Grenseverdien for
vibrasjoner for transmisjonsanlegg er 20
mm/sek på mastevanger og 30 mm/sek på
fundament. Tiltakshaver er ansvarlig for at
grenseverdiene overholdes, og må

Mineralressurser, grus og pukk er
utredet i KU for Naturressurser

Mineralressurser, grus og pukk er
utredet i KU for Naturressurser

Mineralressurser, grus og pukk er
utredet i KU for Naturressurser

Håndtering av overskuddsmasser er
sikret gjennom bestemmelse 2.5
Massebehandling.

Tas til orientering.

Geologiske undersøkelser gjennomføres
av fagpersonell. De nødvendige
undersøkelsene vil bli gjennomført etter
de kvalitetskriteriene som staten har
nedfelt for SVV.

Sikres gjennom egen hensynssone H370
‐ Høyspenningsanlegg (inkl.
høyspentkabler). Egen bestemmelse
4.1.1 A
Sikres gjennom bestemmelse 4.1.1 A

Avsender

Oppsummering av merknad

Merknadsbehandling

montere rystelsesmålere. Resultatene må
kunne dokumenteres og kontrolleres.

Trøndelag
fylkeskommune

Jording: Ut fra alle betongfundamenter er
det jordinger som går fra masten til
terrenget, lengden varierer fra 30 til 50
meter. Jordinger må ikke skades og evt.
arbeidet på jordinger skal utføres av
Statnett‐personell.
Foreslått planområde berører eksisterende
420 kV‐ledning Snilldal ‐ Surna. Anleggene
skal innarbeides i plankartet som
hensynssone SOSI‐kode H740 (båndlegging
etter energiloven). Hensynssonen skal
være identisk med ledningsanleggets
byggeforbudsbelte, 20 meter bredt til hver
side fra senter av ledningen. Ber om at
følgende reguleringsbestemmelse knyttes
til hensynssonen: "Det er ikke tillatt med ny
bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt
anleggsarbeid og alle tiltak i terrenget
innenfor hensynssonen skal på forhånd
avklares med ledningseier."
Det må ikke iverksettes tiltak som
medfører forringelse av adkomst til
Statnetts anlegg. Det må ikke gjøres
inngripen i terrenget som medfører
endring av overdekningen over jordkabler,
skade på mastejording eller oppfylling av
terrenget som medfører redusert høyde til
luftledningsanlegg. Arbeid nært
spenningssatt anlegg må skje på en måte
som ikke gir fare for skade på personell
eller Statnetts ledninger, maskiner og
utstyr. Det er varslingsplikt for arbeidet
dersom det skal foregå nærmere enn 30
meter fra strømførende line.
Viser til veiledning. Ber om at ROS‐analyse
for tiltaket gjennomføres med hensyn til
transmisjonsnettet som kritisk
infrastruktur. Statnett ber om å være
høringspart i det videre arbeidet.
Vedlegg: to kart som viser Statnetts
ledningsnett innenfor planområdet

Sikres gjennom bestemmelse 4.1.1 A

Fylkesveg: Fylkeskommunen er svært
positiv til at krysset E39/fv.680 skal
utbedres. Ved omlegging av vegen vil
eksisterende trase for E39 omklassifiseres
til fylkesveg, ber om å bli involvert i
prosessen.

Tas til orientering. SVV er enig i at
krysset vil bli mye bedre etter
ombyggingen.SVV er enig i at eks. E39
bør bli omklassifisert som fylkesveg.

Sikres gjennom egen hensynssone H370
‐ Høyspenningsanlegg (inkl.
høyspentkabler). Bestemmelse 4.1.1 A

Sikres gjennom egen hensynssone H370
‐ Høyspenningsanlegg (inkl.
høyspentkabler). Bestemmelse 4.1.1 A

ROS punkt 23a, 18b,

Tas til orientering.
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Stormyra vegpark: Har tidligere uttalt seg
til en detaljregulering på Stormyra hvor det
planlegges et område med rasteplass,
bensinstasjon, cafe, truckstop,
kollektivholdeplass etc. Foreslått ny trase
for E39 vil gå sør for området. Mener
reguleringsplanen bør ses i
sammenheng/vurderes sammenslått. Viser
til Statens vegvesens uttalelse datert
23.6.2020 (deres ref.: 20/41131‐3)
Ytre miljø: Trøndelag fylkeskommune er
vannregionmyndighet for Trøndelag.
Vannforskriften fastsetter minimumskrav
for vannøkologi‐ og kjemi. Miljømålene for
vann skal legges til grunn ved all
planlegging og virksomhet som berører
vann. Alt. 2 vil gi nye inngrep i myr og
områder som demper flom, renser vann,
lagrer karbon og er levested for planter og
dyr. Inngrep i myr skal reduseres. Alt. 2 vil
også bety nye kryssinger av vassdrag med
nye negative konsekvenser for
vannmengde, vannkvalitet og
habitat/leveområder for livet i og langs
vassdrag. Begge de foreslåtte traseene vil
krysse elva Fjelna, valg av kryssløsning må
ivareta vannforekomsten. Forringelse av
vassdraget er forbudt, jf., vannforskriften
§4. Virkningen på
vannmiljø/vannforekomst må tas med i
planprogrammet under tema
naturmangfold. Dersom vannmiljø ikke
ivaretas i planen, kan dette innebære
innsigelse fra Trøndelag fylkeskommune.
Vilt‐ og fiskeforvaltning: Støtter at det skal
utredes hvilken påvirkning ny veg vil ha for
utøvelsen av jakt i området og hvordan
veien vil påvirke viktige viltområder. Ny vei
skal ikke være en barriere i viktige
trekkveier for vilt, men samtidig ivareta
dyrevelferd og forsøke å redusere antall
påkjørsler. Det skjer en del viltpåkjørsler
langs dagens E39 i området. Alt. 2 legges
sør for Vinjeøra og er lenger unna
befolkning, det vil trolig øke sjansen for
viltpåkjørsler. Det må være et mål å
redusere antall viltpåkjørsler. Selv om ny
veg trolig blir mer oversiktlig enn dagens
E39 vil økt fart kunne føre til et økt antall
påkjørsler. Det må synliggjøres hvilke
avbøtende tiltak som planlegges
gjennomført for å ivareta dyrevelferden
langs ny veg, samtidig ikke planlegge tiltak
som fragmenterer viktige leveområder for
vilt.

Kollektivknutepunktet og
serviceområdet
for Stormyra er innlemmet i
reguleringsplanen for ny E39 Stormyra‐
Barhals. Dette fordi man ser det
hensiktsmessig å få sett plasseringa av
kollektivknutepunktet i sammenheng
med hvordan krysset E39/fv. 680 blir
utforma.
Vannmiljø er utredet. Plan for Ytre miljø
i bestemmelse 6.1 C

. SVV vil gjenåpne menneskeskapte
stengsler i bekker og vassdrag
nedstrøms ny E39 som et bidrag til å
gjenskape de naturskapte forholda. SVV
vil legge rør slik at det ivaretar hensynet
til akvatisk fauna og hydromorfologi der
det er mulig med tanke på helning. Det
henvises til prinsippene som går fram av
SVV sin rapport «Frie fiskeveier».

Planforslaget regulerer nødvendige
avbøtende tiltak i for inngrep i vassdrag
bestemmelse 2.3J, 2.7A, 3.4C
Viltbestanden er kartlagt og faren for
viltpåkjørsler utredet. Blant annet så
slakkes skråningsutslaga ut og det blir
satt av 3 m ekstra sone utenfor
hvitstripen på de stedene der
hjorteviltet krysser ny E39 mest. Dette
gjøres i samråd og i samarbeid med
viltfaglig kompetanse.
Etter innspill fra viltfaglig kompetanse i
kommunen foreslås det at man på
strekninga Søo bru‐Stormyrkrysset
slakker ut skråningene på 1:6 eller 1:7
på nevnte strekning som et tiltak for å
forebygge mot viltpåkjørsler. Noe som
vil medføre at deler av den flate
dyrkamarka inntil nyveien får en1:6
helning. Dette kan
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bli resultatet etter høringen etter en
prosess sammen med kommune og
berørte gårdbrukerne. Her kan 0‐
visjonen bli utslagsgjørende. Ett av de
områda som har mest kryssende
hjortevilt er strekningen
Stormyrkrysset‐Søo bru Her går ny E39
etter eksisterende trasé.

Kulturminner: Før uttalelse kan gis må det
foretas en arkeologisk registrering av
planområdet for å avklare forholdet til
automatisk fredete kulturminner. Viser til
vedlagte registreringsvarsel og budsjett for
gjennomføring og godkjenning av
undersøkelsen. Kommunen kan ikke vedta
reguleringsplanen før forholdet til
automatisk freda kulturminner er avklart
og en endelig uttalelse foreligger.
Vedlegg: ‐Varsel om arkeologisk
registering. ‐Budsjett E39 Stormyra ‐
Barhals, Heim. ‐Akseptskjema. ‐
Oversiktskart E39 Fjelnset ‐ Skelet med
prognoseområder. ‐OversiktskartE39
Søvassdalsveien med prognoseområder.

Arkeologisk registrering gjennomført.
Det er regulert ett
bestemmelsesområde #km_1 –
bestemmelse 5.1.3 A. Planen stiller krav
om meldeplikt, bestemmelse 2.4A.

Geir Fjeldnset.
Jens Fjelnset
Gnr. 135/42

Dersom alt. 2 blir valgt ønsker de å få sin
hytte i Vinjefjordsveien 282 (gnr/bnr
135/42) innløst.

Eiendommen gnr. 135/42 er innløst.
Eier ønsker også innløsning. Krava
knyttet til støy faller dermed bort.

Tore Størset.
Vigdis
Fagerheim. Oda
Størset
Fagerheim.
Gnr. 136/5

Mener det er fornuftig å legge veien lenger
oppe i lia, mellom Haukvika og Grønset.
Det er en skogsvei på strekningen som vil
være en naturlig trase. Alternativet må
utredes. Blir som grunneier på gnr/bnr
136/5 direkte berørt. Ønsker støyvoll/
støyskjerm mot eiendommen dersom
alternativet som berører eiendommen blir
valgt.

Siden ny E39 ble bygget helt fram til
Grønset på en slik måte at den legger
opp
til videreføring etter eksisterende
E39‐trasé vil dette være en
premissleverandør for videre
nybygging.. Terrenget som skogsveien
ligger i vil være svært utfordrende for
SVV å bygge etter pga. de store
høydeforskjellene. Forslaget vil føre til
svært store naturinngrep. Støyforholda
vil bli ivaretatt, og det vil bli vurdert om
tett rekkverk eller lokal skjerm kan
fjerne gul sone på fasade som vist i
figuren. Støytiltak vil bli utarbeidet i
samråd med eier.

Tas til orientering.

Støykartutsnitt for gnr. 136/5.
Annlaug Irene
Fjelnsetnes
Gnr. 135/2,
135/36

Viser til brev av 19.4.21 som innsender
mener har vedlegg av så dårlig kvalitet at
det er vanskelig å lese. Det lar seg ikke
gjøre å se hvor ny veg vil bli liggende i
forhold til bolighuset på 135/2. Nærmeste
nedsatte stikke for grunnboring er
nærmere enn 10 meter fra hennes hus, i
hagen, dette er gjort uten at det er tatt
kontakt med henne. Slår derfor fast at
eventuell fyllingsfot vil komme ca. 15
meter fra huset. Mener det er behov for en
nærmere gjennomgang på stedet før
grunnboring gjennomføres, dette også på
grunn av vannledning.

Mener planprogrammet bærer preg av
hastverksarbeid og at rimelig tid for
planprosessen er 3 år frem til godkjent
reguleringsplan. Konsekvensutredningen
må inneholde en rekke punkter som må
behandles:
1. bruk av private veger under anleggsdrift
må forutsette at disse veier forsterkes og
utvides for trafikk med tunge
anleggsmaskiner. Veiene må istandsettes
etter at eventuell anleggsdrift er fullført.
2. ved å legge ny E39 oppover lia øst for
Grønset føres over og sør for Haukvika og
Barhalsen, knyttes til alt. 2 ovenfor
småbåthavna på Vinjeøra, kan 90 sonen
dobles (fra Grønset til Søa bru). En vil med
dette forslaget spare bygninger i Haukvika.
I tillegg kan anleggsdriften gjøres vesentlig
kortere og effektiv, da en slipper ulemper
ved en utviding av eksisterende veg og
kryssløsninger.

SVV tar til etterretning at eier av gnr.
135/2 synes kontakten forut for
grunnundersøkelsene kunne ha vært
bedre. Vedkommende ble i den
forbindelse tilskrevet med svarfrist. I
tillegg oppsøkte
grunnboringskoordinatoren eier og
informerte om boreprogrammet.
Besøket munnet ut i en felles befaring
der man fikk påvist privat brønn. SVV
har prøvd å ha en god dialog. SVV har
også forståelse for at eier er negativ til
planforslaget som fremmes. Men
holdningen til SVV sine forslag vil alltids
være påvirket av vegløsningen som
presenteres.
Tas til orientering.

Anleggsveier, både nye, og bruk av
eksiterende veger, utredes og reguleres
i planprosessen. Veien blir istandsatt og
forsterket.
Tas til orientering. Alternativet er et
nytt prosjekt som krever ny behandling
sentralt.
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3. terrenginngrepet på eiendom 135/2, 36
vil bli betydelig ved alt. 2, da den deles
nærmest diagonalt i to. Vannet vil bli
samlet opp og konsentrert i veggrøft. Det
må legges inn tilstrekkelig med godt
dimensjonerte stikkrenner. Vann som føres
gjennom veien må videreføres i rør i sjøen.
4. Terrengbehandling i sidebratt terreng i
jord/løsmasse blir en utfordring og det kan
bli aktuelt med terrassering.
Overskuddsmasser må fylles på egnede
steder og planeres for innvinning av
jordbruksareal.
5. Estetisk blir undertegnedes eiendom
rasert av høye skjæringer og fyllinger. Tiltak
er nødvendig og blir en stor utfordring.

Tilstrekkelig overvannshåndtering
inkludert dimensjonering for
klimapåslag sikres i prosjektet.
Løsningen vil bli presentert for
grunneier.
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8. en konsekvens av alt.2 er at eksisterende
E39 vil bli nedkvalifisert til fylkesveg eller
trolig kommunal veg. Det må derfor
belyses nødvendige tiltak før en
nedklassifisering.

Omklassifisering av eksiterende E39
gjennomføres som en egen prosess,
uavhengig av reguleringsplanen.
Temaet inngår ikke i plan‐ og
bygningsloven. Forholdet omtales
derimot i planbeskrivelsen.
Etterlyser informasjon og dialog i forkant
SVV beklager dersom det har vært
av stikker for grunnboring på eiendommen. mangelfull informasjon. Det legges til
rette for bedre informasjon i fremtiden.

Tas til orientering. Det vil bli lagt opp til
revegerting.
Ingrid Fjelnset.
Arild Sættem
Gnr. 135/1
SVV erkjenner at dette er en av de
eiendommene som påvirkes negativt av
ny veglinje, alt. 2 gjennom Vinjeøra.
Men samla sett kommer de fleste
eiendommene gjennom Vinjeøra bedre
ut med hensyn til nærføring/avstand til
boliger. Avstanden mellom bolig og
fyllingsfot til ny E39 er 24 m.

Ønsker at kulvert for eksisterende
skogsbilveg på gnr/bnr 135/1 blir flyttet
lenger vest enn på mottatt utkast.
Kulverten må dimensjoneres for
tømmerbiler og evt. store kjøretøy ifm.
kraftstasjon tilhørende Norkraft som ligger
sør for traseen. Informerer om at det er en
brønn på eiendommen, som ligger i
vegtraseen. Kart med ønsket plassering for
kulvert og plassering for brønn er vedlagt.

Grunneier 135/1 ønsket i merknad
datert 20.6.2021 flytting av
kulvert for skogsbilveg lenger vest, hvor
ny E39 krysser eksisterende
skogsbilveg. SVV opplyste at i ønsket
plassering vil ny E39 gå i
dobbelsidig skjæring og senkes 6‐7 m i
forhold til dyrka jorda. Det vil
bli vanskelig å få til kryssing der.
Grunneier hadde forståelse for det.
Viktig at kulvert blir dimensjonert for
tømmerbil og eventuelt store kjøretøy i
forbindelse med kraftstasjonen.
Det er brønn på eiendommen som
ligger i vegtraseen for ny E39.
Brønnen forsyner gnr. 135/32 erstattes.
Bekken fra Kleivdalen er omlagt og
oppgrøfta langs dyrka marka til
den går sammen med Vollabekken.

6. Alt. 2 vil dele eiendommen i to, søndre
del må sikres med kjørbar tilkomst av
tilfredsstillende kvalitet.
7. støyforhold i boligen vil bli betydelig ved
3% stigning på ny vei. Det kan oppstå
vibrasjoner. Bolighuset er fundamentert på Nærføring påvirker støy og andre
jord og fjell. Det kan bli skader på grunn av ulemper. Støyforholda for gnr. 135/2 er
snøbrøyting.
imidlertid tilfredsstillende.

At støyberegningene viser at forholda
oppfyller krav i støyforskriften skyldes
at ny E39 blir liggende vesentlig høyere
enn bolighuset.

Jorunn Sættem
Gnr. 135/32

Har vannforsyning fra brønnen på Fjelnset
gard. Brønnen har godt, sikkert og rikelig
med vann og har eksistert i flere hundre år.
Ønsker at brønnen beholdes.

Kristin Barhals.
Erik Barhals
Gnr. 136/1,
135/12

Mener alt. 2 er det beste alternativet.
Påpeker at faren for viltpåkjørsler vil bli
stor, da dette er i et av kommunens
tetteste bestander av hjort.

I forbindelse med utbygging av E39 på
strekningen Vinjeøra ‐ Staurset vil
eiendommen bli delt i to. i tillegg leier de
jord på 135/5, 135/14 og 135/10. Dyr
flyttes mellom eiendommene/beitene, de
er derfor avhengig av hensiktsmessige
driftsveier for å frakte dyra på vogn. Har
sendt felles uttalelse sammen med
Fjelnset.

SVV vil erstatte brønnen med ny brønn
ovenfor ny E39. Det vil være svært
ugunstig å fortsatt ha eks. brønn siden
den blir liggende i kanten av
fylljngsfoten til ny E39.
Viltbestanden er kartlagt og faren for
viltpåkjørsler utredet. Blant annet så
slakkes skråningsutslaga ut og det blir
satt av 3 m ekstra sone utenfor
hvitstripen på de stedene der
hjorteviltet krysser ny E39 mest. Dette
gjøres i samråd og i samarbeid med
viltfaglig kompetanse.
Reguleringsplanen legger inn ny
avkjørsel til gnr. 135/5 og 14.
Driftsmessig blir derfor ikke dette
forholdet endret.
Når det gjelder utmarken til gnr.
135/10, er dette et forhold som må
avklares med eier i grunnervervet.
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Tilkomsten til utmarka skal løses fra
Barhalsen eller via vegen til
Fjelnsetåsen.
Kristin Barhals.
Erik Barhals.
Arild Sættem.
Ingrid Fjelnset.
Gnr. 135/1,
136/1

Vil i forbindelse med alt. 2 få nye
utfordringer for drift av jord og skog.
Barhals ønsker at eksisterende skogsveg
øst for gårdstunet som går i retning
Fjelnset forsterkes. Fjelnset vil med alt. 2 få
forverret driftsmulighet sør for ny veitrase,
det samme gjelder gnr/bnr. 135/10. En
løsning kan være å lage en parallell
skogsveg langs E39 som kan binde sammen
Barhals og Fjelnset sine eksisterende veger.
Det kan da også ses på ny adkomst til
gnr/bnr. 135/5, 135/14 og 135/42. Viktig
med tett dialog. Forventer møter og
befaringer med de involverte.

For gnr. 135/1:
Tilkomsten til utmarka kan bli noe
endret for eiendommen som følge av ny
plan. Dette gjelder muligheten for å
komme opp i utmarka via Kleivdalen.
Området består dessuten av leire slik at
bygging av veger / ferdselsårer i dette
området kan være utfordrende. Gnr.
135/1 får ellers tilkomst til sine
eksisterende landbruksveger på
eiendommen med ny plan da det skal
bygges kulvert med tilstrekkelig høyde
for tømmerbiler.

forhandlingene i grunnervervet med
naboene ikke greier å gi annen tilkomst
til eiendommen, kan løsningen være å
innløse denne delen av eiendommen.
Statens vegvesen tar initiativ til et møte
med de ulike grunneierne i
høringsrunden til ny plan.
Arnt Haugen
Gnr. 135/44

Glad for at alt. 2 utredes, da huset trolig vil
kunne beholdes ved det alternativet. Ber
om at det ikke blir lagt stikkrenne ovenfor
eiendommen, slik at det blir ekstra
vannføring inn på eiendommen. Det er et
fuktig parti ovenfor huset. Det går i dag en
grøft for å lede vann ned til stikkrenne i
dagens E39 (vist på vedlagt kart). Ønsker at
stikkrenne på ny E39 legges mest mulig rett
ovenfor stikkrenne på gamle E39 og at
vannet ledes mellom disse på en måte som
ikke forringer området rundt.

Tilstrekkelig overvannshåndtering
inkludert dimensjonering for
klimapåslag sikres i prosjektet.
Stikkrenneproblematikken tas i
byggeplanleggingen. Tiltak mot
forverring av fuktproblematikken
innarbeides. Grunneier kontaktes på
forhånd.

Heidi Vinje.
Gøran Freiberg.
Gnr. 118/1

Mener det er positivt at alt. 2 utredes. Er
opptatt av at de som grunneier sammen
med SVV og kommunen skal legge mest
mulig til rette for at næringsområdet ved
nytt kryss mellom ny E39 og eksisterende
E39 ved Stormyra blir etablert. På
nåværende tidspunkt mener de at planene
og fremtidsutsiktene som ble skissert som
mulige scenarier tar vare på deres
rettigheter som grunneier. Ønsker å bidra
til at næringsområder blir mest mulig
tilrettelagt for aktuelle næringsaktører som
er aktuelle for arealet, og ønsker tett dialog
med kommunen angående eventuelle
etablerere på området. Håper å få
fortløpende informasjon om prosessene og
fremdrift i prosjektet frem til
næringsarealet er etablert.

Tas til orientering.
Informasjonsopplegget tas via
kommunen. Næringsforeninga i
kommunen kontaktes i samråd med
kommunen.

For gnr. 136/1:
Landbruksvegen får ingen endringer.
Denne vegen kan benyttes på like god
måte som tidligere.
Generelt:
Å bygge ny parallell landbruksveg nært
opp til ny E39 fra Åsbakken er
utfordrende med tanke på topografien.
Dersom det vil komme et forslag fra
grunneierne om parallell veg opp fra
Åsbakken, er terrenget etter SVV sin
mening for bratt til dette. Statens
vegvesen ønsker heller ikke å regulere
inn landbruksavkjørsel på/ved
Åsbakken. At dagens tilkomstløsning
benyttes og situasjonen blir uendret er
OK. En parallellveg som kan dekke gnr.
136/1, 135/5, 135/1 og 135/10 kan
løses fra Barhalsen, via Fjensetåsen
fram til eks. veg ved Skardbekken. En
slik veg vil ikke gå fram av
reguleringsplanen, men inngå som en
vegløsning som kan ordnes ved
grunnervervet.
I grunnervervet er alltid utgangspunktet
å dekke kun tapet som den enkelte
grunneier får med det nye
planforslaget. Dersom grunneier mener
det foreligger et tap utover dagens
situasjon, må dette vurderes særskilt.
Eiendom gnr. 135/10 vil i planforslaget
få en mulighet for tilkomst via
landbruksavkjørselen opp til
Fjelsentåsen. Dersom man gjennom
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