Nærøysund kommune

Saksframlegg
Saksnr.:

2020/1983 - 11

Dato:
Saksbehandler:

22.05.2020
Martin Lauten

Saksnummer
87/20

Utvalg
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
02.06.2020
09.06.2020
11.06.2020

Endelig behandling planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
Vedlegg
1 Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033
2 Kystverket Midt-Norge - uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Nærøysund kommune
3 Direktoratet for mineralforvaltning - uttalelse til høring av kommunal planstrategi og
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel i Nærøysund kommune 2020-2023
4 Fiskeridirektoratet - høring av forslag til planstrategi 2020-2023 og planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel
5 Sametinget Samediggi - uttalelse til høring - planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel 2021-2033 - Nærøysund kommune
6 Statens vegvesen - uttalelse til høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
2021-2033
7 Direktoratet for mineralforvaltning - uttalelse til varsel om oppstart og høring av
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033
8 Fylkesmannen i Trøndelag - uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033

Kommunedirektørens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar iht. plan- og bygningslovens §11-13 forslag til planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi for Nærøysund kommune 2021-2033.

Utvalgssakens nummer: 87/2020

Følgende forhold er vurdert:




Lovhjemmel: Plan og bygningslovens §11-13
Budsjett og økonomiplan: 80 000,- iht. årsbudsjett 2020
FN’s bærekraftsmål: 17.14 – Oppnå en mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling.

Bakgrunn for saken:
Vikna og Nærøy kommune ble sammenslått til Nærøysund kommune 1.1.2020. Den nye
kommunen mangler følgelig en felles kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens øverste
styringsdokument, og består av to deler: En samfunnsdel og en arealdel.
Kommuneplanens samfunnsdel skal peke ut mål og strategier for den langsiktige utviklingen i
kommunen, og gi føringer for politiske satsingsområder. Samfunnsdelen vil være kommunens
operasjonalisering av FNs bærekraftsmål. Planen skal gi føringer for kommunes arbeid de
kommende 12 årene. Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom ønsket fremtidig
samfunnsutvikling og arealbruk, og er juridisk bindende. Den er et sentralt verktøy for å nå
målene i kommuneplanens samfunnsdel.
For alle kommuneplaner skal det utarbeides et eget planprogram som grunnlag for
planarbeidet. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i
minimum seks uker før det fastsettes av kommunestyret. Planprogrammet skal gjøre rede for
formålet med planarbeidet, hva som skal utredes og planprosessen med frister samt opplegg
for medvirkning.
Kommunedirektørens vurdering:
Det er ikke utarbeidet kommuneplanens samfunnsdel for den nye kommunen. I tillegg til
endringer som følge av kommunesammenslåing, påvirker forandringer i klima, demografi,
livsstil og levevaner, flyttemønster, teknologi og samhandlingsmøter hverdagene våre.
Gjeldende samfunnsplaner fra de gamle kommunene er i liten grad relevante styringsdokument
for den nye kommunen, og fungerer derfor ikke som helhetlige og langsiktige planleggings- og
styringsverktøy det er ment å være.
Gjennom de nye nasjonale forventningene til kommunal- og fylkeskommunal planlegging,
vedtatt våren 2019, er fokuset på FNs bærekraftsmål forsterket. Slikt fokus krever en
tverrsektoriell tilnærming med overlappende mål.
Kommunedirektørens vurdering er at det er viktig å starte arbeidet med utarbeidelse av
kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsplanen er kommunes viktigste overordnende
styringsdokument og verktøy for helhetlig planlegging. Samfunnsplanen definerer mål og
strategier som forteller hvilken retning vi vil kommunesamfunnet skal gå i. Samfunnsdelen har
to hovedinnretninger: kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.
Gjennom arbeidet med samfunnsdelen skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til
samfunnsutviklingen. Arbeidet skal synliggjøre de strategiske valgene kommunen skal ta for
utvikling av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.
Det er et mål for arbeidet at samfunnsplanens skal gi grunnlag for tydelig prioritering av
kommuneadministrasjonens ressurser, og være et styringsdokument med tydelige føringer for
øvrige planer og tiltak.
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Det skal gjennom arbeidet utvikles en tydelig visjon for Nærøysund.
FNs 17 bærekraftsmål vil ligge til grunn for planarbeidet. Bærekraftsmålene må prioriteres og
konkretiseres. En må identifisere hvilke bærekraftsmål som er relevant for Nærøysund og dette
skal forankres bredt i samfunnet gjennom aktiv medvirkning. Videre vil en ut fra valgte mål
vurdere kommunens forutsetninger og muligheter for å utarbeide satsningsområder.
For å ivareta de langsiktige behovene for kommunal planlegging, legges det opp til at
samfunnsdelen skal inneholde en arealstrategi som definerer langsiktige premisser for
arealbruk.
Endringer i samfunnet skaper behov for å løse kommunens oppgaver på nye måter.
Kommunedirektøren anbefaler at prinsippene for «kommune 3.0»/den samskapende
kommunen skal ligge til grunn for planarbeidet. I en samskapende kommune er lokalsamfunnet
og innbyggerne aktive og engasjerte i samspill med kommunen. Innbyggerne tar aktiv del og
ansvar for utvikling av sitt nærmiljø, og politikernes rolle er å stimulere lokalsamfunnet til
aktivitet. Kommunale medarbeidere skal være opptatt av å hente ut ressursene hos
medborgere, skape felleskap, legge til rette og støtte.
Det legges opp til åpen, bred og tilgjengelig medvirkningsprosess. Det er et mål at prosessen
gjennomføres på en slik måte at planarbeidet forankres godt i kommunen, både politisk- og
administrativt, og hos samarbeidspartnere og innbyggere. Det er viktig at reell medvirkning
oppnås.
Planarbeidet skal nyttiggjøre eksisterende kunnskapsgrunnlag. Kommunens oversiktsdokument
ligger til grunn for arbeidet. Arbeidet vil også ta utgangspunkt i sentrale føringer fra tidligere
vedtatte utredningsarbeid, spesielt i forbindelse med kommunesammenslåing.
Det vises for øvrig til forslag til planprogram hvor utredningsbehov, opplegg for medvirkning, og
tidsplan fremgår.
Planprosess:
Planoppstart ble varslet og planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel ble sendt ut på
høring dato med høringsfrist. Varsel ble sendt ut til offentlige myndigheter samt til alle større
lokale organisasjoner og idrettslag og kunngjort i Ytringen, kommunens nettside og på sosiale
medier. Lokale organisasjoner og lag ble også tilsendt planprogrammet hvor de ble spesielt
oppfordret til å informere sine medlemmer om planprogrammet og komme med innspill til
medvirkning.
Innkomne merknader er oppsummert og kommentert nedenfor
Aktør /
Respondent

Kystverket
21.04.2020

Innspill

Kommunen må i sitt arbeide med samfunnsdelen ta en rekke hensyn,
mellom annet statlige og regionale planer og retningslinjer, som f.eks.
rikspolitiske retningslinjer, som vil være et bidrag til planutvikling på et
godt fundament. I tilknytning til det videre arbeidet med
samfunnsdelen for Nærøysundet, ønsker vi å rette oppmerksomheten
mot følgende planelementer;
-

Nasjonal havnestrategi

Hvordan
innspill er
hensyntatt
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-

Stortingsmelding 35 På rett kurs
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning.
Interkommunal kystsoneplan for Trøndelag

Vi ønsker i dette tilsvaret, å peke på forhold som samfunnsdelen til nye
Nærøysundet kommune bør inneholde. Mellom annet bør en se
viktigheten av en samfunnsrettet tilretteleggelse av sjøaktiviteter, der
sikring av ferdselsårene og fremkommelighet i farvannet, viktige
element for både den marine og maritime næringsutviklingen. Det bør
også legges vekt på nødvendigheten av å utforme en langsiktig utvikling
i et marint perspektiv, der ulike moment blir trukket inn som
verdiskapende element i arbeidet med samfunnsplanen.

Tas til
orientering

Man ber kommunen ta høyde for dette i sin strategiske planlegging og
de føringene som blir formulert i samfunnsplanen, mellom annet som
resultat av bærekraftvurderinger og infrastrukturtiltak
Kommunen bør vurdere om mineralske ressurser skal inngå som en del
av samfunnsdelen. Samfunnsdelen kan benyttes til å skaffe oversikt
over kommunens planer som utløser behov for ressurser for å realisere
planlagt utvikling. Dette kan sees i sammenheng med eventuelle
Direktoratet for
mineralforvaltning overordnede mål for hvordan ressursene i kommunen skal forvaltes.
Det er også relevant å utvikle en arealstrategi for hvordan kommunen
med
bergmesteren for skal sikre tilgang på nødvendige ressurser til planlagte utbyggingstiltak.
For en slik strategi bør kommunen identifisere hvor tilgjengelige
Svalbard (DMF)
ressurser finnes, både innad i kommunen og regionalt. I
arealsammenheng kan dette dreie seg om å utforme strategiske mål
som hindrer båndlegging av arealer knyttet til hvor uttak foregår i dag.
28.04.2020
Det vil samtidig være viktig å identifisere ressurser som til nå ikke er
utnyttet, men kan være aktuelle å utnytte i framtida. DMF har i vårt
kartinnsyn oversikt over uttak med driftsstatus i kommunen,
bergrettigheter og gamle gruver. Norges geologiske undersøkelse (NGU)
har i sine grus- og pukkdatabase og mineralressursdatabase oversikt
over forekomster i kommunen. DMF anbefaler at kommunen benytter
disse databasene i de overordnede vurderingene av tilgang på ressurser
og eventuelle strategiske vurderinger for mineralnæringen i den
kommende planperioden
Etter vårt syn bør samfunnsdelen være så konkret som mulig når det
gjelder de næringene kommunen ønsker å satse på og tilrettelegge for.
Fiskeridirektoratet Det bør sies noe om hvilke mål eller visjoner man ønsker å sette for
næringsutviklingen og verdiskapingen, eller hvilke strategier kommunen
13.05.2020
vil følge for å ha et grunnlag til konkrete tiltak som kan føre til en reell
økning i aktiviteten innenfor de ulike næringene.
Generelt ønsker vi at fiskeri- og akvakulturnæringen får egen omtale i
samfunnsdelen i kommuneplanen til kommuner som allerede har en
viss aktivitet innenfor området, eller som ønsker å opprettholde,
videreutvikle, satse på og tilrettelegge for fiskeri- og akvakultur. Ut fra
vårt synspunkt bør fiskeri- og akvakulturnæringen i slike kommuner
derfor ikke bare omtales generelt. Strategier/planer, mål, muligheter,
konkrete tiltak og/eller utfordringer for næringene bør også beskrives,
eventuelt at deler av dette kommer i handlingsprogrammet.

Tas til
orientering

Tas til
orientering
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Når det gjelder kommunens mål og strategier, anbefaler vi derfor som
et minimum at eventuelle målsettinger knyttet til bevaring og
videreutvikling av akvakulturnæringen, samt strategier og tiltak rettet
mot næringen også nedfelles i samfunnsdelen i kommuneplanen

Tas til
etterretning

Sikring og tilrettelegging er vesentlig for at natur- og friluftsområdene
ikke skal komme under press til utbyggingsformål. Vi mener
Tas til
samfunnsdelen også her bør være så konkret som mulig når det gjelder orientering
hvordan og hvilke kulturmiljø, landskap, kulturminner, naturområder og
naturmangfold kommunen ønsker å ivareta spesielt. Det bør også for
dette sies noe om hvilke mål eller visjoner man ønsker å sette, eller
hvilke strategier kommunen vil følge for å ha et grunnlag til konkrete
tiltak som kan føre til en reell ivaretakelse av kulturmiljø, naturmangfold
og naturområder.
Etter vår vurdering vil det være positivt om det sies klart i
samfunnsdelen at det kan være aktuelt å sikre naturmangfoldet
gjennom arealdelen med for eksempel hensynssoner med egne
bestemmelser og retningslinjer. Det er viktig å vise at kommunen både
har land- og sjøarealer, og er forpliktet til å ivareta naturmangfoldet i
hele kommunens areal.
Problematikken rundt marin forsøpling bør også etter vår vurdering
omtales i samfunnsdelen. Marin forsøpling er en av de største
utfordringene vi har når det gjelder miljøet i havet. Det er naturlig å
tenke at kommunene i fremtiden i mye større grad enn i dag må bidra i
arbeidet for å rydde opp og hindre marin forsøpling. Et viktig bidrag i
dette arbeidet er at kommunene har fokus på og en bevisst holdning til
problematikken, og iverksetter tiltak. Egne strategier og planer for
området, nedfelt i samfunnsdelen, vil være i tråd med FNs
bærekraftsmål, spesielt nummer 14. Liv under vann, og bidra til sterkere
lokalt fokus og tiltak på området.
En kommunal tiltaksplan mot plast- og marin forsøpling, tilpasset lokale
forhold og de utfordringer og tiltak det er realistisk å fokusere på og ta
tak i her, vil være en svært god start. Det er viktig at kommunene
erkjenner og ivaretar sitt myndighetsansvar på området, og forvalter
sine lokale ressurser med lokale ordninger som reduserer og hindrer
plast- og marin forsøpling i så stor grad som mulig.

Sametinget
20.05.2020

Tas til
orientering

Tas til
orientering

Reindrift er en tradisjonell samisk næring som er til stede i kommunen. I
følge plan- og bygningsloven skal kommuneplanens samfunnsdel danne
grunnlag for utarbeidelsen av arealdelen. Sametinget ber om at man
tidlig kontakter reindriftsinteressene som er til stede i kommunen om
arealtiltak som kan ha konsekvenser for næringa. Dette også i
utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel.
Store deler av det som i dag oppfattes som tilnærmet uberørt natur og
villmarkspregede områder, er og har vært samisk kulturlandskap. Den
tradisjonelle samiske bruken av et område kan være vanskelig å spore
ute i naturen, da man ofte har vært svært forsiktig i sin utnyttelse av
naturressursene og landskapet. Mye har grodd til og forsvunnet
allerede. Dette gjør at samiske kulturminner er særlig utsatt for
ødeleggelse.

Tas til
orientering
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Registreringene av samiske kulturminner er fortsatt mangelfulle, noe
som gjør at det i store områder ikke er gjort noen dokumentasjon av
samiske kulturminner. Derfor utgjør de kjente kulturminnene
sannsynligvis kun en liten brøkdel av den totale kulturminnebestanden.
Vi anser at det er potensiale for nye funn av hittil ukjente automatisk
fredete samiske kulturminner i kommunen.
Vi ber om at kommunen har denne informasjonen i mente i arbeidet
med kommuneplanens samfunnsdel og videre i arbeidet med
kommuneplanens arealdel når den skal rulleres. Sametinget er ansvarlig
kulturminnemyndighet i forhold til samiske kulturminner.
Sametinget anmoder kommunen om å ta hjelp i Sametingets
planveileder i arbeidet medkommuneplanens samfunnsdel.

Tas til
etterretning

Sametinget anmoder kommunen om å sikre reel medvirkning fra
berørte samiske interesser, og få fram tradisjonell samisk kunnskap og
kunnskap om bruk av områder gjennom planprosessen.
Sametinget anmoder kommunen om å ha informasjon om samiske
kulturminner i mente ved utarbeidelsen av kommuneplanens
samfunnsdel.
Fylkesmannen i
Trøndelag
25.05.2020

Samfunnsplanen er et viktig verktøy for å fremheve hvilke tanker
kommunen har om å opprettholde og utvikle landbruket i kommunen
framover. Vi er opptatt av at kommunen i sitt kommuneplanverk legger
gode og langsiktige strategier for landbruket i kommunen. Jordbruk,
skogbruk, næringsutvikling, utmarks- og arealforvaltning har lite, eller
ingen omtale i forslaget til planprogram. Disse næringene/temaene
representerer viktige forutsetninger og grunnlag for utvikling i
kommunen, både mht. bosetting, næringsutvikling, utvikling av
reiseliv/opplevelser mv., dette også gjennom hvordan kommunens
store arealressurser nyttes og forvaltes.
Arbeidet med arealstrategien blir et viktig grunnlag for rulleringen av
kommuneplanens arealdel, og bør gi rammer for hvor veksten skal skje
og hvilke områder/verdier som skal skjermes og ivaretas på sikt. Vi
legger til grunn at jordvern blir et viktig premiss i dette arbeidet.
Berørte reinbeitedistrikt har en viktig rolle i plansaker, både som
rettighetshavere og som kunnskapsleverandør for hvordan områdene
brukes i reindriften. Reindriftsretten er opparbeidet gjennom alders tids
bruk, og er en rettighet på linje med grunneierretten.
Reindriftsutøverne bør inviteres direkte inn som deltakere i
planarbeidet, gjerne gjennom særmøter om temaene næring og samisk
kultur, og for å gå gjennom arealdisponeringer som kan påvirke
reindriftsinteresser i kommunen.

Tas til
orientering

Tas til
orientering

Tas til
orientering

Gjennom å vedta en tydelig arealstrategi i samfunnsdelen gir
kommunen seg selv et godt verktøy for å sikre ressursgrunnlaget for
blant annet reindrift og reindriftens sameksistens med andre næringer
Bit-for-bit utbygging er en av de største utfordringene for reindriften i
dag. Reindriften er en arealavhengig næring. Reinen trenger store,
sammenhengende, uberørte beiteområder, tilgang til alle typer

Tas til
orientering
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sesongbeiter og egnede flyttveier mellom dem. Summen av mange små
inngrep og forstyrrelser kan få utilsiktede og store negative følger for
reindriften.
Kommuneplanens samfunnsdel bør inneholde noe om kommunens
utfordringer knyttet til naturmangfold, klima- og miljø, samt
forurensing. Dette bør omtales i planen med en kort beskrivelse av de
utfordringer kommunen står overfor og hvordan de eventuelt vil
påvirke kommunens satsingsområder og prioriteringer. Det bør også
vurderes en bred involvering av interessegrupper og organisasjoner
knyttet til miljøaspektet, slik at man sikrer bred medvirkning i
planprosessen.

Tas til
etterretning

Det er positivt at samfunnsplanen søker samskaping og av plan for
medvirkning er viktige grupper tatt med for innspill i videre planprosess.
Kommuneplanens samfunnsdel vil legge føringer på hvordan
Nærøysund møter fremtidens utfordringer og utviklingstrekk.
Planprogrammet for samfunnsdelen viser til oversiktsdokumentet for
folkehelse. Det er en klar forventning at dette skal ligge i bunn når
kommunen med samfunnsdelen skal vedta de overordnede mål og
strategier.
Tydelige mål og strategier i samfunnsdelen vil ikke bare gi økt bevissthet
og legge føringer, men også forplikte ved videre arbeid med
sektorplaner, kommunedelplaner samt økonomiplan. Det er i Norge
økende sosiale forskjeller og disse forsterker gradienter i
helsetilstanden i befolkningen. Tiltak for inkludering og mulighet til lik
deltagelse for utsatte grupper kan bidra til å utjevne slike forskjeller.
Gjennom planarbeidet forventes at kommunen benytter planlegging
etter plan og bygningsloven til å utvikle strategiske prioriteringer og
virkemidler som bidrar til å bedre og utjevne betingelsene i oppvekstog nærmiljøet, samt gir alle lik mulighet til blant annet utdanning,
arbeid, inntekt og bolig – en langsiktig strategi for helseutjevning
Helsefremmende tiltak og tidlig innsats og samhandling på tvers av
sektorer er et viktig forebyggende tiltak. Grunnlaget for helsen gjennom
livet legges i barne- og ungdomsårene. Barn og unges skal ha trygge og
gode oppvekstsvilkår og forebygging gjennom tidlig innsats og
tverrfaglig samordning innen helse, oppvekst og familietjenestene er
viktig for folkehelsa.
God helse er nært knyttet til det å fullføre skolegang. Frafall i
videregående skole kan medføre at unge faller utenfor arbeidsliv med
de helsemessige konsekvenser det kan gi. Psykiske lidelser er
dominerende årsak til ung ufør nasjonalt. Det er således viktig at
kommunen i sitt videre planarbeid viser hvordan kommunen gjennom
tverrsektorielt arbeid kan forebygge uføre og redusere antall
unge utenfor arbeidslivet.
Meld. St. 15 (2017-2018) «Leve hele livet» er en kvalitetsreform for
eldre, som legger opp til at eldre skal få brukt ressursene sine og dekket
behovene sine i de ulike fasene av alderdommen. Det handler gjennom

Viser til
plansystemet
i
planstrategien
der hvor dette
har større
fokus i
fremtiden

Barn og unge
vil bli vektlagt
ift
medvirkning i
planarbeidet

Tas til
orientering
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fem innsatsområder å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre
kan leve gode liv og delta i fellesskapet.
Det må i videre planprosess redegjøres for strategier knyttet til
lokalisering av tjenester, velferdsteknologi, rekrutering,
kompetansehevende tiltak og hvordan kommunen skal imøtekomme
innbyggernes behov for helse og omsorgstjenester. Fremtidens helseog omsorgstjenester vil utfordres like mye på kvalitet og kompetanse
som av utfordringer med kapasiteten. Tilgang på høyskoleutdannet
helsepersonell blir avgjørende viktig for å lykkes. Å skape godt
engasjement fra frivillige og samspill med lag og organisasjoner kan gi
viktige bidrag som utfyller det kommunale tjenestetilbudet, men trolig
mer knyttet til bedre trivsel og øktlivskvalitet enn at de direkte avlaster
de kommunale tjenestene.
I videre arbeid med samfunnsdelen oppfordres kommunen til å hente
ut mest mulig av kunnskapen som de ansatte i de ulike tjenesten har
om befolkningen, utviklingstrekk og mulighetene fremover.
Iht statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning skal kommuneplanens samfunnsdel inkludere en
overordnet vurdering av om klimaendringer vil påvirke langsiktige
utfordringer, mål og strategier.
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse
basert på de opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet.
Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse når planen
sendes på høring.
Mineraluttak har lang tidshorisont, og det er behov for større
forutsigbarhet knyttet til investeringer, uttak og opprydding. Uttak av
Direktoratet for
byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og anleggsformål med korte
mineralforvaltning transportavstander og reduserte klimagassutslipp, er viktig. God
(DMF)
arealplanlegging kan bidra til dette. I tillegg er det viktig at mineralske
masser av god kvalitet gjenvinnes som byggeråstoffer, der dette er
26.05.2020
mulig. Dette kan redusere behovet for massetransport. En helhetlig
vurdering av massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig
virkemiddel for å avklare dette.
I arbeidet med samfunnsdelen bør kommunen vurdere om mineralske
ressurser skal inngå som eget tema. Dette er spesielt viktig med tanke
på hvordan arealstrategien kan bidra til å sikre mineralske ressurser i
kommuneplanen og eventuelle uttak av ressursene.

Statens veivesen
27.05.2020

I arbeidet med samfunnsdelen bør det lages en oversikt over
tilgjengelige ressurser i den nye kommunen. Den nye kommunen har én
forekomst med byggeråstoffer, som i dagens situasjon er vurdert av
NGU til å ha regional betydning som ressurs. DMF forventer at viktige
forekomster blir tatt hensyn til i den videre planleggingen.
Vi ønsker å understreke viktigheten av å ha en god samordning i bolig-,
areal – og transportplanlegging (SPR-BTA). Kommunen bør ha en
langsiktig arealbruksstrategi som tilrettelegger for økt bruk av
kollektivtransport, sykkel og gange som alternativ for privatbilen. Det
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videre arbeidet bør også inkludere tema som tilrettelegging for
alle/universell utforming, støy, trygge skoleveger og trafikksikkerhet.
Statens vegvesen vil kunne bistå kommunen med vår kompetanse i lys
av vårt sektoransvar for vegtrafikk. Vi bidrar gjerne med trafikkdata,
ulykkesdata eller lignende dersom dere ønsker det. Vi viser for øvrig til
vår kartbaserte innsynsløsning vegkart.no som gir innsyn i data fra
nasjonal vegdatabank (NVDB).

Nærøysund kommune,24.03.2020
Hege Sørlie
kommunedirektør

