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Merknader til revisjon av kommuneplanens arealdel - varsel om oppstart
med forslag til planprogram
Vi viser til oversendelse datert 09.12.2020 der det varsles oppstart av rullering av revisjon av
kommuneplanens arealdel - varsel om oppstart med forslag til planprogram.

Bakgrunn:
Kommuneplanens arealdel skal revideres i inneværende valgperiode. Målet er å styrke
foreliggende arealplans robusthet og evne til å møte utfordringer og utvikling som er
forventet å komme. Dette gjelder spesielt klimatilpasning og mulighetene for å fortette,
utvikle og omforme eksisterende byområder og større tettbebyggelsesområder med gunstig
beliggenhet i forhold til transport og/eller samfunnsstruktur. Og tilrettelegge for vekst i
sysselsetting og folketall i kommunen og distriktet.

Statens vegvesens rolle i planleggingen:
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 arealpolitiske føringer blir ivaretatt i
planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig
fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.
Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og
fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både
statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende.
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Våre innspill til planarbeidet:
I tilknytning til helse vil vi peke på at trafikkstøy er et miljøproblem som kan påvirke
folkehelsen jf. Folkehelseinstituttets rapport om Helsebelastning som skyldes veitrafikkstøy i
Norge.
Det er viktig å ta hensyn til dette temaet blant annet ved planlegging av ny bebyggelse.
Dagens kommuneplan inneholder krav om at gjeldende retningslinjer for behandling av støy
i arealplanlegging skal legges til grunn; ved arealplanlegging, ved behandling av enkeltsaker
og ved bygge- og anleggsvirksomhet. Vi forutsetter at dette kravet vil bli videreført.
Statens vegvesen forventer at regional plan for areal og transport i Innlandet (Mjøsbyen) og
SMAT-Plan legges til grunn ved vurdering av nye utbyggingsområder og at eksisterende
utbyggingsområder som er i strid med den regionale planen vurderes tatt ut.
For øvrig forventer vi at tidligere omforente løsninger for blant annet Vedlegg 5 –
Retningslinje for regulering av veger og grønne områder i nye boligområder og Vedlegg 6 Kriterier for lokalisering av ny bolig- og fritidsbebyggelse blir videreført.
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