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SVAR PÅ HØRI N G - LEBESBY M OT 2035: KOM M U N EPLAN EN S AREAL - OG

KYSTSON EDEL

Statens vegvesen viser til høringsbrev av 1 2.4.201 9.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),

statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging,

vegnormalene og andre nasjonale og regionale area lpolitiske føringer blir ivaretatt i

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar

innenfor vegtransport.

Statens vegvesen er som f agmyndighet innenfor vegtransport og sektormyndighet opptatt av

hvordan tiltaket vil påvirke trafikkavviklingen, trafikksikkerheten og miljøet.

Arealpolitiske føringer for planarbeidet

Det overordna målet for regjeringens transportpolitikk er et effekti vt, tilgjengelig, sikkert og

miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og som fremmer

regional utvikling (NTP). Vi ønsker å bidra til bedre trafikksikkerhet og et mer universelt

utformet og tilgjengelig transportsystem. Vi h ar en visjon om at det ikke skal forekomme

ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Det er en nasjonal målsetting å sikre høy

arealutnyttelse og bevisst lokalisering av bygninger for å redusere transportbehovet. Dette

gir bedre forhold for sykli ster og fotgjengere og fører til tryggere veger og økt fysisk

aktivitet.
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Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 1 1 .04.1 9 å legge forslag til kommuneplanens

areal - og kystsonedel ut til offentlig ettersyn og høring, jf. § 1 1 - 1 4 i Lov om planlegging og

byggesaksbehandling.

Lebesby mot 2035: Kommuneplanens areal - og kystsonedel består av plankart,

planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg.

Statens vegvesen kommenterer de tiltakene som kan influere på vårt sektoransvar i forhold

til gjeldende regelverk og statlige retningslinjer.

Boligområder :

Det legges opp til en økning av boligenheter med 1 40 , potensielt 283 nye boliger i hovedsak

gjennom fortetting i Kjøllefjord og i bygdene Lebesby, Kunes, Veidnes og Bekkarfjord.

Statens vegvesen er fornø yd med at kommunen velger økt fortetting som strategi, også i

bygdene , for å bidra til mindre bilbruk og mer klimavennlige løsninger.

Vi gjør oppmerksom på at ved planlegging av nytt boligfelt i Kjøllefjord Breivika/ Galgenes og

i utvidelse av Snattvika bo ligfelt, må det legges opp til gode løsninger for gående og

syklende for økt trafikksikkerhet.

I den nye planen legges det også opp til å avsette arealer til spredt bolig - og

næringsbebyggelse. Fra Statens vegvesen sin side er ikke dette ønskelig da det v il medføre

økt antall avkjørsler mot fylkesveg. Statens vegvesen sin vurdering er at avkjørsler er

potensielle ulykkespunkter som bidrar til å svekke trafikksikkerheten.

Fritidsbebyggelse :

Planforslaget inneholder 59 områder for spredt fritidsbebyggelse, hvorav 52 er nåværende

områder som allerede ligger inne i kommuneplanens arealdel.

Fire av de sju nye områdene er utvidelser av, eller ligger i tilknytning til eksisterende felt for

spredt fritidsbebyggelse. Ett nytt område ligger i forlengelse av felt fo r LNFR spredt bolig,

fritid og næring, på Lombakken på Veidnes.

I tillegg foreslås to nye hytteområder, i Indre Larsvika på nordsiden av Lille Porsanger og

Nyhamn/ Boas, sør for Veidnes. Sistnevnte ligger mellom hyttefeltene Skjellvika og

Aronneset.

Staten s vegvesen gjør her oppmerksom på at det er ønskelig å fortette allerede avsatte

arealer til fritidsboliger for ikke å øke antallet avkjørsler og øke behovet for parkering. Ved

etablering av områder for spredt fritidsbebyggelse må det også planlegges

parke ringsløsninger for hyttene. Statens vegvesen har ikke ansvar for opparbeidelse - , drift -

og vedlikehold
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av parkeringsplasser som etableres langs riks - og fylkesveger i tilknytning til

fritidsbebyggelse eller private / kommunale utfartsparkeringer. Det er de n enkelte hytteeier,

hytteforening eller kommune som må sørge for nødvendig opparbeidelse og drift, som for

eksempel snøbrøyting. For fritidsbebyggelse langs riks - og fylkesveger vil vi kreve at det

etableres 2 parkeringsplasser per enhet og at dette legge s inn som forutsetning i

planbestemmelsene.

Utfartsparkering :

I planforslaget foreslår Lebesby kommune å avsette areal til parkering ved Kifjordhøgda.

Foreslått område for parkeringsplass er av trafikksikkerhetsmessige hensyn trukket noe

tilbake fra svin gen/bakketoppen som brukes i dag. Parkeringsarealet er lagt på østsiden av

fylkes veien da snøansamling antas å være mindre her enn på vestsiden av veien.

Statens vegvesen er enige i de trafikksikkerhetsvurderinger som er gjort ved flyttingen av

utfartspar keringen. Vi gjør oppmerksom på at det er viktig å dimensjonere

utfartsparkeringen tilstrekkelig stor etter regelverket.

Masseuttak :

Statens vegvesen ser positivt på at det avsettes et nytt område i Trollbukt til masseuttak og

at allerede avsatte arealer økes. Dette imøtekommer behovet for masser i hele kommunen.

Vi minner om at nye avkjørsler fra veg er søknadspliktige .

Med hilsen

Oddbjørg Mikkelsen

Seksjonssjef plan og forvaltning

Pedersen Marit Helene

Planlegger
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