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Statsbudsjettet for 2019 - Supplerende tildelingsbrev nr. 23 - Statlig 
kommunedelplan for E39 Stord - Os - vedtak 

Samferdselsdepartementet viser til brev fra Statens vegvesen av 25. mars 2019, vedlagt 

forslag til statlig kommunedelplan for E39 Stord – Os. 

 

Vedlagt følger kopi av brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til 

Samferdselsdepartementet av 5. september 2019 med vedtak av kommunedelplanen. Som 

det fremgår av brevet, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet at 

- Kommunedelplanen vedtas med alternativ F, med kryssing av Langenuen mellom 

Jektevik og Hodnanes (sørlig kryssing). Alternativ F skal også legges til grunn mellom 

Flygansvær og Gjøvåg på Reksteren. Begrunnelsen for valget av alternativ F er at 

dette støttes av flertallet av kommunene og av fylkeskommunen, samtidig som 

forskjellene mellom alternativ B og F vurderes å være begrensede når det gjelder 

nasjonale interesser.  

- Det skal i arbeidet med reguleringsplan legges vekt på ytterligere å begrense inngrep 

i verdifull natur. Det vises også til retningslinjer til planen datert 10. februar 2019, hvor 

det er gitt føringer om dette, og til omtale av videre arbeid i planbeskrivelsen. Det 

forventes at Statens vegvesen samarbeider tett med Fylkesmannen i Hordaland for å 

identifisere tiltak som kan begrense negative miljøvirkninger av tiltaket. 

- Økologisk kompensasjon skal utredes og vurderes. Det legges til grunn at det blir gitt 

en bestilling fra Samferdselsdepartementet om et slikt arbeid. Det planlegges ikke for 

senketunnel under Bårdsundet. 

 

Kommunedelplanen er dermed endelig vedtatt. 
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Side 2 
 

Gjennom brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Os, Stord og Tysnes 

kommuner av 19. desember 2019, er det besluttet at det videre arbeidet med 

reguleringsplaner for E39 Stord – Os skal gjennomføres som statlig reguleringsplan, jf. plan- 

og bygningsloven § 6-4 annet ledd. Kopi av brevet følger vedlagt. 

 

Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen legge dette til grunn vis a vis regionale og 

lokale myndigheter i det videre arbeidet med detaljplanleggingen av prosjektet.  

 

Samferdselsdepartementet vil så snart som mulig komme tilbake til Statens vegvesen med 

egen bestilling vedrørende utredning og vurdering av økologisk kompensasjon. 

 

Samferdselsdepartementet legger til grunn at styringsmål for videre planlegging av prosjektet 

skal fastsettes i henhold til fastsatt prosedyre, dvs. ved oppstart av reguleringsarbeidet etter 

at kommunedelplanen er vedtatt. Styringsmålet skal utarbeides av 

Samferdselsdepartementet på bakgrunn av forslag fra Statens vegvesen. Vi ber om at 

forslag til styringsmål oversendes oss for vurdering så snart som praktisk mulig. 

 

Samferdselsdepartementet legger videre til grunn at prioritering av prosjektet, inkl. mulighet 

for trinnvis utbygging, vurderes i samband med NTP 2022-2033. Vi ber i den forbindelse om 

at Statens vegvesen arbeider videre med å redusere kostnader og å øke nytten i prosjektet. I 

den forbindelse viser vi også til rapporten som er mottatt fra ekspertutvalget for teknologi og 

fremtidens transportinfrastruktur.  

 

Med hilsen 

 

 

Hans Einar Nerhus (e.f.) 

avdelingsdirektør 
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seniorrådgiver 
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