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KDP E39 Svegatjørn – Rådal. Arealplan -ID 16380000, oppheving av
kommunedelplan
Hva saken gjelder:
KDP E39 Svegatjørn – Rådalen arealplan-ID 16380000 foreslås opphevet.
Planen er ikke lenger aktuell da den alt er erstattet av følgende reguleringsplaner:



Ytrebygda/Fana Gnr 199. E39/Rv580 Rådal- Sørås. Arealplan-ID 18160000. Vedtatt
10.12.2007.
Ytrebygda/Fana Gnr 119 m.fl., Endring av reguleringsplan E 39/Rv580 Rådal-Sørås.
Arealplan ID 62000000, vedtatt 19.09.2012 (Reguleringsendringen gjelder bl. annet
Rådalskrysset).
Kommunedelplan E 39 Svegatjørn – Rådal ble
vedtatt 22.02.1999 og stadfestet i Miljøverndepartementet 15.08.2001.
Denne planen sikret en ny trasé for E 39 fra
Svegatjørn i Os kommune til Rådalen i Bergen
kommune. Hele strekningen er totalt på 13 km hvor
av 11 km ligger i tunell.
Finansiering av strekningen ble vedtatt i bystyret i
26.06.2004
Reguleringsplan for veistrekningen E39 Svegatjørn
– Rådalen Arealplan-ID 18120000 ble vedtatt
20.11.2006 (opphevet ved vedtak 19.09.2012).
Nytt kryss ved Rådalen Plan med ID 18160000
E39/Rv580 Rådal- Sørås ble vedtatt 10.12.2007,
sak 287/07. Stadfestet av fylkesmannen 16.01.09
Revidert reguleringsplan for E39/Rv 580 RådalSørås, ID 62000000, ble vedtatt 19.09. 2012.
Samtidig oppheves deler av plan med ID 18160000.
Vegprosjektet er nå under utbygging. Arbeidene
startet i 2015 og ny E39 mellom Svegatjørn
forventes å være ferdig i 2022.

Planprosess
Ved oppheving av kommunedelplan kreves samme prosess som for oppstart av ny plan:
oppstart, offentlig ettersyn og vedtak av bystyret.
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Oppheving av kommunedelplanen ble varslet ved bystyrevedtak 17.10.2011, sak 190-11.
Forslaget lå ut til offentlig ettersyn i perioden 31.8.2019. -15.10.2019.
Kommunen mottok 3 høringsuttalelser fra henholdsvis Avinor, Bane Nor og Riksantikvaren.
Ingen av høringsinstansene har innvendinger til at kommunedelplanen blir opphevet.
Fylkesmannen i Vestland har bekreftet at de ikke har innvendinger til oppheving av planen.
Virkninger av planoppheving
KDP E39 Svegatjørn- Rådalen oppheves fordi den er erstattet av nyere reguleringsplaner.
Oppheving av kommunedelplaner som ikke lenger har en funksjon inngår i kommunens
arbeid med å rydde i planarkivet. Dette vil bidra til å gjøre planhierarkiet mer oversiktlig.
Fagetatens vurdering og anbefaling:
Plan og bygningsetaten anbefaler at ovennevnte KDP oppheves.
Plan- og bygningsetatens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtas oppheving av følgende
kommunedelplan:
a) KDP E39 Svegatjørn-Rådal Arealplan-ID 1638.0000
Byrådets vurdering og anbefaling/konklusjon:
Byrådet kan ikke se at kommunedelplanen E39 Svegatjørn- Rådal har noen funksjon i
fremtiden da den er erstattet av nyere reguleringsplaner. Byrådet følger Plan- og
bygningsetaten i at planer som ikke lenger er aktuelle bør oppheves. Byrådet innstiller til
bystyret å oppheve kommunedelplanen.
Begrunnelse for framleggelse til bystyret:
I medhold av plan- og bygningslovens (2008) §3-3. 2. ledd, ligger det til bystyret selv å vedta
kommunedelplan, jf. § 11-15. For oppheving av plan gjelder de samme bestemmelsene som
for utarbeiding av ny plan, jf. pbl § 11-17. Utvalg for miljø og byutvikling skal gi innstilling i
saken.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 og 11- 17 vedtas oppheving av følgende
kommunedelplan:
KDP E39 Svegatjørn-Rådal Arealplan-ID 16380000
Dato:

7. januar 2020

Thor Haakon Bakke
fung. byrådsleder
Dokumentet er godkjent elektronisk.
Vedlegg:
Fagnotat 25.11.2019
Planområde Rådal- Svegatjørn
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