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Digitalt informasjonsmøte Kommunedelplan E39 Flatøy-
Eikefettunnelen – spørsmål og svar 
 

I forbindelse med digitalt informasjonsmøte for pågående arbeid med Kommunedelplan E39 Flatøy-
Eikefettunnelen kom det inn 3 spørsmål.  

Alle innkomne spørsmål er svart ut i dette dokumentet.  

Spørsmål 1:  

Når vil båndleggingssonen reduseres? Jeg lurer spesielt i overgangen mellom delområdet midt og 
delområdet aust hvor det ikke ligger inne alternative traseer, men allikevel er det båndlagt hele 
Vassel og opp til Bjørgeveien. 

Svar på spørsmål 1:  

Ved et vedtak av kommunedelplan E39 Flatøy-Eikefettunnelen, vil arealet som blir båndlagt for 
framtidig trasé erstatte båndleggingssonen som ligger inne i Kommuneplan for Lindås 2019-2031 og 
Kommunedelplan Knarvik-Alversund, med Alverstraumen 2019-2031. Ved vedtak av 
kommunedelplan E39 Flatøy-Eikefettunnelen vil plankartet avsette en korridor på opptil 200 m, 
rundt en senterlinje. Ved detaljregulering vil den eksakte plasseringen av den nye veien, innenfor 
avsatt korridor, bli avklart. Se presentasjon fra infomøte, foil 21, for et eksempel på ett slikt plankart 
på kommunedelplannivå.  

Spørsmål 2: 

I gjeldende plan 1263-201201 er E39 regulert med tunell under dagens E39 fra dagens rundkjøring 
E39/Bruveien/Kvernhusmyrane. I tillegg er deler av eiendommene Gnr/bnr 188/385 og 389 avsatt til 
veiformål i denne planen. Videre er i plan 1263-201002 resten av tomtearealet for ovenfornevnte 
Gnr/Bnr. Båndlagt frem til E-39 er ferdig. 

Slik det nå fremgår av offentlig tilgjengelig informasjon er det ikke lenger aktuelt med E-39 i tunell 
som er basis for begge ovenfornevnte planer. 

Vi har følgende spørsmål til den nye planen for E-39: 

1. Vil den nye planen som legges frem omfatte det området i Tunnel på Fv. 57 (plan id 1263-
201201) som er planlagt som kryss for den gamle tunell løsningen ? 

2. I føresegnene 4.9.2 for båndleggingen av Område #12, i Områdeplan for Knarvik, står det; 
«Føresegnsområde #12 kan nyttast til anleggs- og riggområder så lenge det er anleggsarbeid knytt til 
endring av E39 med sidevegar. Når anleggsarbeidet er ferdig, kan arealet nyttas til sentrumsføremål. 
Føresegnene om midlertidig anleggs- og riggområde ender når kommunen har fått melding om at 
anlegget eller deler av dette er ferdigstilt og det deretter er gjort administrativt vedtak om opphør av 
den midlertidige reguleringa».  

Vil den nye planen for E-39 ta stilling til om vilkårene for opphør av den midlertidige bruken kan 
opphøre ? 
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Svar på spørsmål 2:  

1. Kommunedelplan for ny E39 vil omfatte det området som er planlagt som kryss for tunnelløsning 
på fv57 i Knarvik (ref plan id 1263-201201). 

2. Kommunedelplan for ny E39 vil omfatte det området som i Områdeplan for Knarvik er markert 
som føresegnsområde #12. Uavhengig av hvilket alternativ til framtidig trasé som blir vedtatt i 
kommunedeplanen, så vil alle alternativ inkludere et arealkrevende kryss i Knarvik. Det er først 
ved utarbeiding av, eller etter vedtak av, reguleringsplan for ny E39 at man vil få avklart 
konsekvens for føresegnsområdet #12, samt om arealet vil brukes som rigg- og anleggsområde. 
Ved vedtak av reguleringsplanen må en gjøre en vurdering av båndleggingssoner i gjeldende 
reguleringsplaner. Dette kan være enn enkel prosess ved administrativt vedtak i kommunen (ref 
teksten i Føresegnområde #12  planid 1263-201002), som en omregulering, eller som del av 
reguleringsplanprosessen for ny E39.  
 

Spørsmål 3: 

1. Kva rutinar har kommunen og Statens Vegvesen for å gje tilbakemelding til oss som sender 
innspel i plansaker?  

a. Korleis vert våre innspel ivaretatt og teke omsyn til i det vidare arbeidet? 
2. Korleis samsvarar ei slik utbygging som er planlagd med FNs bærekraftmål som t.d. «Beskytte, 

gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, 
bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold» 

3. Kven er det som bestemmer og tek endeleg avgjerd i saka om nye E 39 og korleis kan me som 
bygdelag og høyringsinstans for bygda vår få desse i tale og fremja våre interesser? 

 

Svar på spørsmål 3:  

1. I overordna planer blir ikke den enkelte tilskrivd direkte. Alle innspill som blir sendt inn i 
forbindelse med høring av planforslaget, blir behandlet i plandokumentene. Innspill som ble 
sendt inn i forbindelse med de to høringene av planprogrammet til kommundelplan E39 
Flatøy-Eikefettunnelen, er summert opp og kommentert ut i dokumentet «Vedlegg til 
planprogram Kommunedelplan E39 Flatøy-Eikefettunnelen Høyring av planprogram-
Samandrag av merknader med kommentarar» 
(https://www.vegvesen.no/_attachment/2136118/binary/1230329?fast_title=Samandrag+m
erknader+fr%C3%A5+h%C3%B8yring+med+kommentarar+-
+E39+Flat%C3%B8y%E2%80%93Eikefettunnelen.pdf). Ved å søke etter sitt navn i dette 
dokumentet, vil man finne fram til der det enkelte innspillet er summert opp og kommentert.  

a. Generelt er alle innspill til planprogrammet en del av det samla kunnskapsgrunnlaget 
for det pågående planarbeidet med kommunedelplan E39 Flatøy-Eikefettunnelen. 
Ved 1. gangs høring og offentlig ettersyn av planforslaget vil det samla 
kunnskapsgrunnlaget, med tilhørende vurderinger, som er gjennomført i 
planarbeidet, vere tilgjengeleg. Er det feil eller manglar i dette, så bør man sende 
innspill om dette før høringsfristen.  

 
2. Utbygging av nye store vegprosjekt og krav til disse fastsettes i Nasjonal Transportplan (NTP)  

som vedtas av Stortinget.  Krav til standard av f.eks E39 blir i utgangspunktet satt av 
regjeringen og fulgt opp av Statens vegvesen i samsvar med gjeldende vegnormaler.  I alle 
vegprosjekt er det dagens lovverk som Plan og bygningsloven, Forskrift om 
konsekvensutredning og vår egen håndbok V712 Konsekvensanalyser som pålegger oss å 
utrede alle konsekvenser av tiltaket som bla går på deler av de omtalte tema som f.eks. 
beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, samt stanse tap av 
artsmangfold. Statens vegvesen jobber altså utifra bestillinger som kommer fra sentralt hold 

https://www.vegvesen.no/_attachment/2136118/binary/1230329?fast_title=Samandrag+merknader+fr%C3%A5+h%C3%B8yring+med+kommentarar+-+E39+Flat%C3%B8y%E2%80%93Eikefettunnelen.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/2136118/binary/1230329?fast_title=Samandrag+merknader+fr%C3%A5+h%C3%B8yring+med+kommentarar+-+E39+Flat%C3%B8y%E2%80%93Eikefettunnelen.pdf
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og skal sørge for å gjøre konsekvensene til miljøtema som nevnt i FNs bærekraftmål så små 
som mulig.  
 

3. Alver kommune er planmyndighet. Det betyr at det er kommunen som skal fatte et endelig 
vedtak i saken. Utvalg for areal, plan og miljø skal vedta å sende planforslaget ut på høring. 
Etter høring blir innkomne innspill summert opp, og en politisk sak om 2. gangs høring og 
endeleg vedtak blir lagt fram for utvalg for areal, plan og miljø, med endeleg vedtak i 
kommunestyret. Viss det er behov for en 2. gangs høring av planforslaget, vil det vere utvalg 
for areal, plan og miljø som fatter et slikt vedtak.  
 

Plan for medverknad for planarbeidet, ble vedtatt av utvalg for areal, plan og miljø 29. april 
2020 
(https://www.vegvesen.no/_attachment/2989757/binary/1372182?fast_title=Plan+for+med
verknad+-+E39+Flat%C3%B8y%E2%80%93Eikefettunnelen.pdf). I plan for medverknad står 
det at det i forbindelse med høring og offentleg ettersyn skal arrangeres åpne 
informasjonsmøter og kontordager. I tillegg skal alt planmaterialet vere tilgjengeleg på 
nettside og i innbyggjarservice. I forkant av 1. gangs høring og offentleg ettersyn skal det 
fastsettest et mer detaljert opplegg for medvirkning i forbindelse med høring og offentlig 
ettersyn. Dette opplegget skal vere en del av saksgrunnlaget for framlegg til 1. gangs høring 
og offentleg ettersyn av planen.  
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