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Statens vegvesens uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens
samfunnsdel 2021 - 2033 - Nærøysund kommune
Vi viser til deres oversendelse datert 25. mars i år.

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss
videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport.
Med bakgrunn i redusert bemanning og tilhørende kapasitetsutfordringer, ser vi oss for
tiden dessverre nødt til å prioritere høringsuttalelser til areal- og reguleringsplaner. Vi er
klar over at mange premisser for slike planer blir lagt i kommuneplanens samfunnsdel, og
velger derfor å knytte noen generelle betraktninger til saken.
Arealdelen og oppfølgende detaljplanlegging gir nærmere rammer for arealdisposisjoner, og
blir operative verktøy for hvordan samfunnsdelens målsettinger skal søkes oppfylt. Vi vil
bidra konstruktivt og aktivt til dette med utgangspunkt i nasjonale forventninger og statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP).
Nullvisjonen er vedtatt av Stortinget, og trygge veg- og trafikkløsninger er både folkehelseog trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesen ønsker derfor at kommunene skal styrke det
lokale skade- og ulykkesforebyggende arbeidet, med særlig fokus på trafikksikkerhet for
myke trafikanter. Samfunnsdelen kan derfor med fordel være tydelig på at målsettinger og
strategier som legger premisser for senere arealbruk, skal sikre at foreslått arealbruk:


Bidrar til trygge løsninger for alle trafikantgrupper, særlig gående og syklende



I minst mulig grad innebærer infrastruktur som betinger økt bruk av personbil



Muliggjør bruke av miljøvennlige transportformer som bærende prinsipp.
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Statens vegvesen opplever dialogen med Nærøysund kommunes planadministrasjon som i
hovedsak tett og god, og vi føler oss trygg på at samarbeidet sikrer gode vilkår for best
mulig resultat i de oppfølgende arealplanprosesser.
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