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Statens vegvesens uttalelse til planforslag om interkommunal kystsoneplan 

for Namdalen og Fosen 

Vi viser til deres oversendelse datert 05.07.2021. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige plan-

retningslinjer 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. 

 

Saksopplysninger 

På bakgrunn av nasjonale og regionale føringer om å samarbeide om arealplan i sjø, og 

tilrettelegge areal for bærekraftig vekst i havbruksnæringa, har de åtte kystkommunene i 

Namdalen og Fosen samarbeidet om en felles Kystsoneplan. Seks av disse har nå valgt å 

legge planen ut på høring, disse er Flatanger, Høylandet, Leka, Namsos, Nærøysund og 

Osen. 

 

Planen er en kommunedelplan som i hovedsak har lagt inn nye formål for akvakultur. 

 

Som statlig sektormyndighet for vegtransport har Statens vegvesen et selvstendig ansvar for 

å ivareta og bedre sikkerheten i vegtransporten. I lys av dette skal vi være en pådriver for at 

alle aktører bidrar til å oppfylle nullvisjonen og nasjonale målsettinger om trafikksikkerhet 

og framkommelighet på alle typer veger - for alle trafikantgrupper. 

 

Statens vegvesen har derfor følgende kommentarer til planforslaget: 
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Arealbruk, infrastruktur – veg (framkommelighet) og trafikksikkerhet 

Teknisk infrastruktur og transportbehov bør komme frem som en del av alle 

konsekvensutredninger (KU), trafikk som en faktor i risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).  

Dersom det er avsatt nye småbåthavner (6230) i planen forventer vi at disse tas inn i ROS/KU 

dokument, vi kan ikke se at det ligger noen der og forutsetter da at det ikke er noen nye 

anlegg som kan ha avkjøringer og/eller endret bruk av avkjøringer, som på noe vis kan 

påvirke vårt fagområde for trafikksikkerhet. 

 

Bestemmelser 

For bestemmelse om fremtidige småbåthavner anbefaler vi at utvidelser eller nye anlegg 

med mer enn 10 plasser krever reguleringsplan, og det bør tas stilling til hva slike 

reguleringsplaner skal inneholde, eksempel på en slik bestemmelse kan være: 

«Etablering eller utvidelse av småbåthavn med mer enn 10 plasser krever reguleringsplan, jf. 

PBL § 11-9 nr. 1. Reguleringsplanen skal fastsette småbåthavnens utstrekning både i sjø og 

på land og skal omfatte adkomst, servicebygg, servicekai, opplagsplass på land med fast 

dekke og oljeutskiller, renovasjonspunkt og parkering.» (Kystplan Midt- og Sør-Troms). 

 

Videre er det viktig at det tas hensyn til atkomst for utrykningskjøretøy til alle plasser det 

legges til rette for drift av områder (havner, småbåthavner, akvakultur eller annen 

næring/industri) eller ansamling av mennesker. 

 

Når det gjelder vegforhold for øvrig, viser vi til egen uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune. 

I tillegg vil vi bemerke at planregisteret ikke er oppdatert i h.h.t. kart- og planforskriften i 

flere av kommunene, dette registeret skal holdes løpende oppdatert, nye vedtak og 

endringer skal jfr §15 i forskriften føres inn i registeret snarest mulig – definisjonen av dette 

i h.h.t. veileder til forskriften er maksimalt åtte arbeidsdager fra vedtak er fattet.  

Vi ber om at kommunene oppdaterer planregisteret, slik at våre saksbehandlere kan slå opp 

nødvendig informasjon når vi får saker til høring. 

  

Transportforvaltning midt 1 

Med hilsen 

 

 

 

Jan-Kristian Janson 

Fung. Seksjonsleder Wenche Quibodeaux 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Kopi 

FLATANGER KOMMUNE, Lauvsneshaugen 25, 7770 FLATANGER 

HØYLANDET KOMMUNE, Vargeia 1, 7877 HØYLANDET 

LEKA KOMMUNE, Leknesveien 67, 7994 LEKA 

NAMSOS KOMMUNE, Stavarvegen 2, 7856 JØA 

NÆRØYSUND KOMMUNE, Postboks 133 , Sentrum, 7901 RØRVIK 

OSEN KOMMUNE, Rådhusveien 13, 7740 STEINSDALEN 

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

 


