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Uttale til avgrenset høring - PLAN-20-00381-27 - Reguleringsplan Reistad
Småbåthamn
Vi viser til brev datert 05.08.2021med kunngjøring om begrenset høring av overnevnte plan.
Saken gjelder
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for småbåthavn, veg til småbåthavn og molo.
Statens vegvesens rolle i planleggingen
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens
vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig,
sikkert, og miljøvennlig transportsystem».
Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med
sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at
Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og
helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å
stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for
gående og syklende.
Statens vegvesens innspill til planforslaget
Vi tar til etterretning at reguleringsplanforslaget ikke vil endre trafikken til og fra området i
vesentlig grad. Vi vurderer det imidlertid slik at eksisterende vegløsning fra krysset med fv.
5986 til planområdet ikke er optimal, og som vi uttalte ved 1. gangs offentlig ettersyn,
burde planarbeidet benyttes til å utrede nærmere de trafikale forholdene. Dette kan gi
Vestnes kommune, som vegeier, et bedre grunnlag for å gjennomføre utbedringstiltak.
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