
  

 

Kjøita 6 
4630 Kristiansand 

Til berørte innenfor planområdet 
 
Deres ref. Saksbehandler Arkiv Status, hjemmel Dato 

. KM 2020/76 . 11.10.2021 

 

Høring og offentlig ettersyn 
E39 Bue – Ålgård. Detaljregulering. Bjerkreim og Gjesdal 
kommuner. PlanID 202001. 
 
Hva saken gjelder 
Nye Veier bygger ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård. Når den står ferdig, vil 
reisetiden være halvert. Vi har mange hensyn å ta før veien står ferdig. Selv om målet er 
å bringe deg så raskt og trygt fram som mulig, skal vi legge vekt på natur- og 
kulturverdier og huske på alt fra bussholdeplasser til sideveier der dit folk bor. Derfor 
planlegges hver bit av strekningen i detalj. 
 
Forslag til reguleringsplan ble behandlet av formannskapet i Bjerkreim 8. juni og av 
formannskapet i Gjesdal 7. oktober. 
 
Informasjon om planen finnes på bjerkreim.kommune.no, på gjesdal.kommune.no, og 
på nyeveier.no. En kopi av planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser finnes 
på servicetorget i Bjerkreim og Gjesdal kommuner. 
 
Vi ønsker dine tilbakemeldinger og innspill 
I tråd med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for E39 
mellom Bue og Ålgård ut til høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du kan komme med 
innspill og synspunkter til planen fram til høringsfristen, som er 28. november 2021. 
 
Innspillene skal behandles og vurderes, før de folkevalgte i Bjerkreim og Gjesdal 
kommuner skal vedta reguleringsplanen. Det er kommunestyret i de to kommunene 
som vedtar reguleringsplanen etter at den har vært behandlet i de to formannskapene. 
 
Informasjonsmøte og åpen kontordag 
Nye Veier inviterer til informasjonsmøte på Veveriet på Ålgård torsdag 11. november, 
Storsalen, kl. 19:30. Møtet avsluttes senest kl. 21:00. 
 
Nye Veier inviterer til åpen kontordag på Veveriet på Ålgård onsdag 17. november 2021 
kl. 13:00 – 18:00. Her vil det bli anledning til å stille spørsmål til og prate med de som 
jobber med prosjektet. 
 
  

http://bjerkreim.kommune.no/
http://gjesdal.kommune.no/
http://www.nyeveier.no/
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Gi dine innspill til planarbeidet 
Innspill til planen kan sendes til 

− Bjerkreim kommune, postboks 17, 4384 Vikeså, eller 
postmottak@bjerkreim.kommune.no 

− Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård, eller post@gjesdal.kommune.no 
 
Det er også mulig å gi innspill via medvirkningsportalen på nyeveier.no. 
 
Merknader sendes innen 28. november 2021. Vennligst merk e-post eller brev med E39 
Bue - Ålgård. Vi ber grunneiere om å informere de som eventuelt har rettskrav. 
 
Ta gjerne kontakt 
Har du spørsmål om planarbeidet? Da kan du kontakte 

− Kjetil Medhus, planprosessleder, på e-post kjetil.medhus@nyeveier.no eller på 
telefon 482 07 856 

− Åge Emanuel Rovik, for spørsmål om grunnerverv, på e-post 
aage.rovik@nyeveier.no eller på telefon 976 33 909 

− Ellen Staveland, saksbehandler i Bjerkreim kommune, 
Ellen.Staveland@bjerkreim.kommune.no 

− Tore Glette-Iversen, saksbehandler i Gjesdal kommune, 
Tore.Glette-Iversen@gjesdal.kommune.no 

 
 
Med vennlig hilsen 
Nye Veier AS 
 
Kjetil Medhus 
Planprosessleder 

http://www.nyeveier.no/

