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1 Begrenset høring 25. februar – 18. mars 2022 

Dette dokumentet inneholder en oppsummering av innkomne merknader ved begrenset høring i 
perioden 28. februar til 18. mars 2022. Brev fra Gjesdal kommune, datert 25. februar 2022, ble sendt 
til seks offentlige myndigheter. Tilsvarende brev, datert 28. februar 2022, ble sendt til ti 
privatpersoner. 

1.1 Gjesdal kommune, brev om begrenset høring, datert 25./28. februar 2022 

Du får dette brevet fordi reguleringsplanen for ny E39 mellom Bue og Ålgård berører din eiendom. 

Reguleringsplanen for E39 ble førstegangsbehandla av formannskapet i Gjesdal kommune 7. oktober 
2021. Planen ble sendt på høring, med frist 28. november 2021. 

Etter høringsperioden har plandokumentene blitt endra. Det gjennomføres derfor en ny begrensa 
høring nå. Denne begrensa høringa gjelder kun de endringene som er gjort etter forrige 
høringsrunde. Endringene beskrives i dokumentet «6_E39Bue-Ålgård_ 
merknadsbehandling_jan2022.pdf». 

Informasjon om høringa, med link til alle plandokumenter, ligger på kommunes nettsider, under 
kunngjøringer. 

Hvis du har innspill til endringene så kan du sende det skriftlig inn til Gjesdal kommune 
(kontaktinformasjon står nederst i brevet). Merk oversendelsen med «Høringsinnspill E39 Bue-
Ålgård». Fristen for å gi innspill er 18. mars 2022. … 

1.2 Innkomne merknader 

1.2.1 Statsforvalteren i Rogaland, 25.02.2022 

Innspill/merknad 
… Statsforvalteren hadde innsigelser til arealer regulert til masseuttak og nydyrkingsarealer på 
områder med store naturverdier, nærmere bestemt områdene LAA4 #2_7 og LAA6 #2_8. Vi hadde 
også innsigelse til at sistnevnte område var regulert til landbruksformål LL. I tillegg hadde vi faglige 
råd knyttet til flere andre arealer regulert til masseuttak og nydyrkingsareal, valg av vegstandard og 
konkretisering av bestemmelser knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. … 

Det er positivt at både våre innsigelser og faglige råd fra høringen i stor grad imøtekommes i 
planforslaget som nå er sendt på høring. Det reviderte planforslaget har samlet sett et klart lavere 
konfliktnivå med tanke på naturverdiene. 

Innsigelsen vår som gjaldt område LAA4 #2_7 i Gautedal, var basert på hensyn til myrflaten som 
ligger i tilknytning til det aktuelle området. Vi viste i den forbindelse til at myrflaten har en særlig høy 
naturverdi som leveområde for ulike planter og dyr og som økologisk funksjonsområde, og at arealet 
dermed er viktig både som karbonlager og som beiteområde for viktige fuglearter. Den reviderte 
avgrensingen på LAA4 #2_7 innebærer at et mulig tilretteleggingsareal for landbruk går klar den 
aktuelle myrflaten, og det foreslåtte landbruksarealet kommer derfor ikke i vesentlig konflikt med de 
hensyn som ligger til grunn for vår innsigelse. 

I det reviderte planforslaget er område LAA6 #2_8 tatt ut av plankartet. Vår innsigelse knyttet til 
dette området er dermed løst. 
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Forslagsstillers kommentar 
Nye Veier viser til dialog med statsforvalteren gjennom blant annet i digitalt møte 26. januar 2022, og 
forslag til beskrivelse og endring av løsning i plankartet. Statsforvalteren har gjennom brev til Nye 
Veier datert 7. februar 2022 bekreftet at innsigelsene er å anse som tilstrekkelig imøtekommet og 
løst. Nye Veier viser til merknadshefte datert februar 2022. Statsforvalteren gjentar ved begrenset 
høring at innsigelsene anses løst gjennom Nye Veier sitt reviderte planmateriale. 

1.2.2 Rogaland fylkeskommune, 11.03.2022 

Innspill/merknad 
… Fylkesdirektøren har følgende tilbakemeldinger til de foreslåtte endringene: 

Brukryssing Søylandsdalen: 
Det er positivt både at brulengde er økt og at åpning for innplassering av rensebasseng er fjernet for 
å gi en best mulig viltkryssingskorridor. På en befaring har vi også blitt orientert om at søylene på 
brua vil justeres for å redusere barriereeffekten. Fylkesdirektøren støtter de foreslåtte endringene. 

Hensynssone for naturmangfold på Bollestad: 
Det beskrives at dette gir mulighet for omlegging av Kleivabekken gjennom kulvert. Dette må 
vurderes som en del av søknad om fysiske tiltak i vassdrag. Det må velges en helhetlig løsning knyttet 
til bekkekryssing av både ny og gammel E39. 

Fjerning av mulig rensebasseng på Bollestad: 
Dette er fjernet av hensyn til viltpassasje. Fylkesdirektøren har ingen merknad til dette. 

Øvrige endringer: 
Øvrige endringer har vi ingen vesentlige merknader til. Vi vil imidlertid bemerke at selv om vi er 
positive til fjerning av rensebasseng i disse to tilfellene, for å bedre underganger for vilt, kan det være 
behov for å etablere slike. Det må gjøres en konkret vurdering av behovet for å rense vann før utslipp 
til vassdrag. 

Andre innspill 
Vi registrerer at det er lagt til rette for landbruksareal over Kleivabekken (LAA12). Dette har vi ikke 
kommentert i opprinnelig høring, men vi vil understreke at det bør søkes en løsning som i minst mulig 
grad gir behov for flytting av vassdrag. Vi fremmer derfor faglig råd om at omfang av nydyrkingsareal 
i dette området reduseres og tilpasses vassdragshensyn allerede i planfasen. Vi gjør samtidig 
oppmerksom på at det er ved behandling etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag at det gis en 
endelig godkjenning til eventuell flytting. 

Forslagsstillers kommentar 
Nye Veier viser til arbeid og dialog med fylkeskommunen (herunder også seksjon kulturarv), 
statsforvalteren og Norges vassdrags- og energidirektorat i løpet av høringsperioden av planen for at 
relevante myndigheter skulle frafalle sine innsigelser. Dette har til slutt endt opp i et revidert 
planmateriale som Gjesdal kommune har sendt på begrenset høring. Rogaland fylkeskommune har i 
grove trekk ingen innvendinger til dette. For løsningen rundt Kleivabekken viser Nye Veier til at det i 
planforslaget har blitt vurdert en løsning med masselagring og tilrettelegging for nydyrkingsarealer. 
Kleivabekken omtales i søknad om utslippstillatelse til statsforvalteren (se søknad her). Planforslaget 
muliggjør både at Kleivabekken følger dagens forløp, og at den kan legges om i ny viltkulvert. Ved 
gjennomføringen av veianlegget kan det bli aktuelt ikke å benytte muligheten for permanent 
masselager i dette området fullt ut, eventuelt å la bekken ligge i terrenget som den gjør i dag. 

https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Hoyringar/2022/03/nye-veier---e39-bue-algard--soknad-om-tillatelse-etter-forurensningsloven-til-utslipp-fra-midlertidig-anleggsvirksomhet/
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1.2.3 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 15.03.2022 

Innspill/merknad 
… Vi viser til brev datert 17.01.2022. Saken gjelder plan for reguleringsplan for E39 Bue-Ålgård i 
Bjerkreim og Gjesdal kommuner. I brevet ber dere oss om å trekke innsigelsen til planen på grunnlag 
av supplerende notat om hydrologi. Vi viser også til møte 10.02.2022 og 02.03.2022 samt 
supplerende notat «Allmenne interesser» datert februar 2022 og reviderte bestemmelser oversendt 
07.03.2022. 

Om innsigelsen 
NVE fremmet innsigelse til reguleringsplan for E39 Bue-Ålgård i brev datert 08.12.2021. NVE fremmet 
innsigelse til reguleringsplanen fordi virkningene av tiltakene som planlegges i og ved vassdrag på 
strekningen Klungsvatnet til Tøgje ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen. Tiltaket vil være 
konsesjonspliktig etter vannressursloven, §§ 8 og 35. For å løse innsigelsen må det for strekningen 
Klugsvatnet til Tøgje foreligge en beskrivelse av tiltakenes virkninger for vassdragsmiljø og fare for 
flom. Det må vurderes om en endret utforming på utfyllingen og vassdragskryssingen kan gi mindre 
negativ påvirkning av vassdraget og utløpet av Klugsvatnet. Ved en eventuell økt fare for flom må det 
gå tydelig frem hvilke verdier som blir berørt. 

Flom 
NVE fremmet innsigelse fordi tiltakets konsekvenser i forhold til flom ikke var tilstrekkelig avklart. 

Vi har fått oversendt hydrologisk notat, datert 17.01.2022. Den oversendte utredningen viser at ved 
en 200-årsflom + klima vil tiltakene vil gi en flomvannstigning på 15 cm i Klugsvatn og 20 cm i Ytre 
Kydlandsvatn. Den naturlige dempningen i vannene vil endres. Basert på den valgte nedbørhendelsen 
er det beregna at 200-årsflommen + klima i utløpet av Klugsvatn øke med ca 1.3 % og i utløpet av 
Ytre Kydlandsvatn øker med ca. 3.4 %. 

Oversendt beskrivelse av virkninger av tiltakene ved en liten flom (5-årsflom) og stor flom (200-
årsflom + klima) tyder på at allmenne interesser ikke berøres i vesentlig grad. 

Endringene kan imidlertid berøre private interesser, og vi anbefaler at Nye veier avklarer disse videre. 
Vi minner om planbestemmelsen § 2.9 der det står at etter veganlegget er etablert skal planområdets 
vannkvalitet og flomsituasjon ikke bli forringet i forhold til situasjonen før veganlegget ble etablert. 
Det åpnes i paragraf 4.2 b) for at konstruksjoner og landbruksveger tillates etablert i flomsonene. Vi 
minner om at dette bare kan gjennomføres dersom de ikke påfører tredjepart øka skader i flom og at 
denne forutsetningen også bør være med i bestemmelsen. Vi viser også til TEK 17 §7-1 andre ledd. 
NVE har et faglig råd om at denne forutsetningen tas inn i bestemmelsen. 

NVE vurderer at virkningene tiltaket vil har for flom er tilstrekkelig opplyst, og vi trekker innsigelsen. 

Vannmiljø 
NVE fremmet innsigelse til reguleringsplanen fordi virkningene av tiltakene som planlegges i og ved 
vassdrag på strekningen Klungsvatnet til Tøgje ikke var godt nok vurdert og ivaretatt i planen. Det 
planlagte veianlegget går gjennom et vernet vassdragsområde (Figgjovassdraget) og flere av 
tiltakene vil være konsesjonspliktig etter vannressursloven, §§ 8 og 35. 

NVE kan fastsette at tiltak som er godkjent i reguleringsplan ikke trenger konsesjon, jf 
vannressurslovens § 20 d) om samordning. Dette forutsetter at tiltaket er godt nok beskrevet og at 
hensynene i vannressursloven blir ivaretatt. 
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Notatet som omhandler allmenne interesser, oversendt i epost av 27. februar 2022, sammenfatter 
virkningene og alternativvurderingene av traseen. Notatet viser vurderingene som er gjort og 
hvordan avbøtende tiltak kan gjennomføres. Vi anser at planforslaget er godt nok opplyst. 

Vi vil likevel bemerke at kunnskapsgrunnlaget fremdeles er noe mangelfullt, og at ytterligere 
kartlegging av elvemusling, inkludert habitatskartlegging og kartlegging av gyteområder for fisk skal 
gjøres sommer 2022. Resultatet av disse undersøkelsene vil måtte hensyntas etter planvedtak, og 
innenfor rammene av reguleringsplanen. Dersom det viser seg at viktige naturverdier blir registrert i 
vannene vil det kunne bli vanskelig å ivareta disse. 

Vi har fått oversendt forslag til reguleringsplanbestemmelser i epost av 7.mars 2022. Bestemmelsene 
knyttet til vassdragene er delt i to, en generell del og en del som kobler tiltak og utforming på 
bestemte plasser. Dette er bra. NVE har et faglig råd om at bestemmelsene kan tydeliggjøres 
ytterligere. De kan videreutvikles til å ta enda bedre vare på vassdragsmiljøet. Dette kan gjøres ved 
videreutvikle tydelige krav om utforming, miljømål og gjennomføring. 

NVE anser at vi nå har nok kunnskap om tiltaket til å kunne samordne planen etter 
vannressurslovens § 20 og frafaller innsigelsen knyttet til vassdragsmiljø for alternativ A4. 

Alternativ A1 
Utfyllingen som følger av alternativ A1 i Ytra Kydlandsvatnet medfører betydelige inngrep i Ytra 
Kydlandsvatnet, som er en del av det vernede Figgjovassdraget. Alternativet vil ikke få konsesjon etter 
vannressursloven § 8. For å løse innsigelsen må alternativet tas ut av planforslaget. 

Etter møte 10.02.2022 forstår vi det slik at dette alternativet ikke lenger er aktuelt. 

Konklusjon 
Vi vurderer at vi ikke lenger har grunnlag for innsigelse til planen. Under forutsetning av at planen blir 
vedtatt i samsvar med de oversendte bestemmelsene trekker NVE innsigelsen til reguleringsplan for 
E39 Bue-Ålgård. 

Forslagsstillers kommentar 
Nye Veier viser til prosessen med Norges vassdrags- og energidirektorat i løpet av planprosessen, de 
notatene som nevnes i brevet, møtevirksomhet og endelig forslag til presiserte reguleringsbestemm-
elser. Nye Veier registrerer ut fra dette med tilfredshet at innsigelsene fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat har blitt frafalt, og at konsesjon gis for tiltaket. Nye Veier gjør videre oppmerksom 
på at statsforvalteren skal gi utslippstillatelse knyttet til tiltaket, at det skal foretas supplerende 
kartlegging av blant annet elvemusling i vassdraget, og at tiltaket skal prosjekteres før det bygges. 

1.2.4 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 17.03.2022 

… Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 25.02.2022. Reguleringsplanen for E39 ble 
førstegangsbehandlet av formannskapet i Gjesdal kommune 7. oktober 2021. Planen ble sendt på 
høring, med frist 28. november 2021. Etter høringsperioden har plandokumentene blitt noe endret. 
Det gjennomføres derfor en ny begrensa høring nå. Denne høringa gjelder kun de endringene som er 
gjort etter forrige høringsrunde. 

Om NVE 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompe-
tanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag 
og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar 
for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i 
tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige 
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regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter 
plan- og bygningsloven (pbl). 

NVEs konkrete tilbakemelding 
Endringene som nå legges frem er mindre endringer som har kommet frem under høringsperioden. Vi 
kan ikke se at dette berører våre saksområder i vesentlig grad. NVE hadde innsigelse til planen, jf vårt 
brev av 08.12.2021. Vi har i vinter og tidlig vår 2022 hatt flere møter med Nye veier og kommunene 
for å diskutere løsninger. Vi har nå kommet frem til en omforent løsning som legges frem til 
behandling hos henholdsvis Gjesdal og Bjerkreim kommuner våren 2022. Vi forutsetter at forslag til 
bestemmelser knyttet til vassdrag, som er utarbeidet for å imøtekomme NVEs innsigelse, legges til 
grunn også for endringene som nå er lagt frem. 

NVEs generelle tilbakemelding 
Som planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og ivaretatt i 
planforslaget. Vi har laget en Kartbasert veileder for reguleringsplan som leder dere gjennom alle 
våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i 
reguleringsplanen. Hvis dere ikke allerede har gått gjennom veilederen anbefaler vi at dere gjør det, 
og vurderer om våre saksområder er ivaretatt i planen. Dere må vurdere om planen ivaretar 
nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige 
regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging. 

Dere kan også bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og veiledningen 
lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/. På NVEs internettsider finner dere 
koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye arealinformasjon på NVEs kartløsninger.  

Kommunens ansvar 
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- 
og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. 
Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. Dere kan ta kontakt med NVE 
dersom det er behov for konkret bistand i saken. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Nye Veier leser innspillet til at det bekrefter dialogen og samarbeidet underveis i planprosessen, og 
at innsigelsen trekkes. Videre anser Nye Veier dette som generelle råd og hjelpemidler i 
planprosessen myntet mot kommunen. 

1.2.5 Magnus Søyland, 18.03.2022 

Innspill/merknad 
… Etter at Nye veier flytta brua i Søylandsdalen 40 m sørover for å spare brulengde, vil i praksis 
viltovergang (under brua) vere ubrukeleg. Elva under planlagt bru er ein murt kanal/bratt fjell på 2-4 
meter og vil vere nærmest umulig for viltet å passere. Og skulle dei klare å passere havner dei rett i 
vegbanen til dagens E-39. 

Det er svært enkelt å lage ein god viltovergang for dette område. 50-100 meter sør for brua blir det ei 
åpen skjæring som det er naturleg å lage lokk over og viltet har ei god og trygg overgang 

Forslagsstillers kommentar 
Det ble tidlig i prosjektet innhentet kunnskap om viltets ferdsel i prosjektområdet fra lokale 
interessenter og offentlige myndigheter. Denne kunnskapen er nedfelt i fagnotat naturmangfold - 
ivaretakelse av vilt, forslag til faunapassasjer, og ligger til grunn for prosjektet. Det har også blitt 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/arealplanlegging/
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innhentet kunnskap fallviltdata fra offentlig database hjorteviltregisteret.no, som i stor grad 
sammenfaller med kunnskapsgrunnlaget. 

Viltets bevegelsesmønster ansees som kjent. Samlet sett vurderes omtalt strekk også å være en del 
av arealene som viltet (kunnskapen inneholder i hovedsak hjortevilt) beveger seg gjennom og over. 
Videre ansees ikke omtalt steinsatt kant av elv å være et hinder for hjorteviltet. Det er i hovedsak 
hjort som ferdes her, og arten vil ikke ha utfordring i å forsere elven med steinsatt kant. Det er også 
naturlig å tro at viltet vil holde seg skjult i vegetasjon langs elv, retning oppstrøms og krysse elv og 
eksisterende E39 ved flere punkter. 

De delene av elven som er steinsatt er også en del av elven hvor vannet ikke er dypt og «risler» i 
helning kontra dypere bassenger oppstrøms og nedstrøms. Hjortevilt vil som oftest søke over letteste 
vei uten å måtte svømme. En terrenganalyse utført i GIS bekrefter at den steinsatte kanten er rundt 
1,5 meter. Det vil alltid være noe usikkerheter forbundet med disse data, men det gir en god 
indikasjon på terrengforholdene her. Høydene angir bunn elv og topp vei, og selve steinkanten vil 
derfor være lavere. Registreringene fra hjorteviltregisteret indikerer at hjort krysser elva og veien i 
dette området. Når ny E39 er ferdig etablert vil trafikkmengden reduseres vesentlig på det som i dag 
er E39, og det er grunn til å tro at hjortevilt vil bli mindre utsatt for påkjørsler i ettersituasjonen. Nye 
Veier viser videre til at det på strekningen fra Ytra Kydlandsvatnet til Søylandsdalsbrua vil være to 
gode faunapassasjer over en strekning på ca to kilometer, og kan ikke se at det vil være behov for 
flere viltkryssinger. Kryssingspunktene fanger opp eksisterende kunnskapsgrunnlag om viltets 
bevegelser i området. Planens løsninger opprettholdes derfor som ved høring og offentlig ettersyn. 

1.2.6 Haver advokatfirma AS, 18.03.2022 

Innspill/merknad 
… Det vises til begrenset høring for reguleringsplan for E39 Bue-Ålgård, med høringsfrist 18.03.2021. 
På vegne av Hetland inngis med dette merknader til planen. Merknaden knytter seg til planforslaget 
generelt, men bes likevel hensyntatt, jf. forvaltningsloven § 17 (1). 

Hetlands boligeiendom, med adresse Nedrebøveien 1004, er i planforslaget forutsatt innløst, da 
veiplanen slik det er nå er foreslått medfører at både bolighuset og garasjen må rives. 

Eiendommen, med adresse Nedrebøveien 1004, er en enebolig i landlige omgivelser, med en 
selveiertomt på 999 m2. Hetland kjøpte boligen i 2011, og har siden den gang gradvis foretatt en 
oppgradering av boligen, med betydelige ressurser og egeninnsats, med den tanke at han kunne bo i 
boligen i lang tid fremover. Han har intet ønske om å flytte. 

Vedtas planforslaget slik det nå er fremlagt vil det få alvorlige konsekvenser for Hetland. Han vil miste 
hjemmet sitt. Utifra de erstatningssummene Nye Veier har tilbudt for frivillig innløsning vil han heller 
ikke være i stand til å gjenskaffe en ny bolig med tilsvarende kvaliteter. Nye Veier vil heller ikke 
akseptere at Hetland tar med seg garasjen (som han selv bygget), selv om planen forutsetter at den 
skal rives. 

Hetland ber om at traséen justeres slik at han kan beholde sin boligeiendom. For det tilfelle at planen 
vedtas i tråd med forslaget, vil planen bli påklaget. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hjorteviltregisteret.no%2Ffallviltinnsyn%2Fkart%2Ffilter%3Falderskategorier%3D1%2C2%2C3%2C4%26arsaker%3D1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%26arter%3D1%2C2%2C3%2C4%2C7%2C9%2C11%2C12%2C13%2C14%2C16%26fromDate%3D2000-09-01%26kjonn%3D1%2C2%2C3%26timestamp%3D1646124617112%26toDate%3D2022-03-01%26utfall%3D1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7&data=04%7C01%7C%7Cb74a2258e4054430452308d9fc2bdcc7%7C3c293d48be0d4adc8f3de5912b2c2901%7C0%7C0%7C637818087613751913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wz8UuOqXok0qCWEyMzARbK%2Fh27AkyuzxODjUhRvoPlw%3D&reserved=0
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Forslagsstillers kommentar 
Nye Veier tar merknaden til orientering, og viser til at eiendommen har ligget midt i ny linje for E39 
siden kommunedelplanen for E39 Lyngdal vest – Ålgård ble utarbeidet. 

 
Figur 1 Utklipp av løsning for E39 slik den framkommer av statlig kommunedelplan, utarbeidet av Statens 

vegvesen. Veien ligger over angjeldende eiendom, og forutsetter innløsning av eiendommen. 

Nye Veier viser også til at det har vært vurdert flere alternative løsninger i dette området, blant 
annet basert på innspill fra Gjesdal bondelag, og viser til kapittel 1.6.2 i merknadshefte datert 
februar. 

For øvrig registrerer Nye Veier at grunneier ikke har hatt merknader til planen ved høring og offentlig 
ettersyn i perioden oktober – november 2021. Hovedinnholdet i innspillet ser ut til å handle om 
erstatningsoppgjøret. Dette har ingen relevans for valg av trase på strekningen, eller vedtak av 
reguleringsplanen. Nye Veier er i forhandlinger med grunneier og har tilbudt grunneier erstatning i 
tråd med gjeldende regelverk og rettspraksis. Dersom det ikke oppnås enighet, vil erstatningen 
avgjøres ved rettslig skjønn. 


