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Sluttbehandling Kommunedelplan Hovedplan vei 2020-2030
Kommunedirektørens innstilling
Teknisk hovedutvalg innstiller til formannskapet å vedta:
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta:
1. Kommunestyret opphever vedtak gitt 29.03.1990 i sak 34/90: Retningslinjer for veg og
gatelys i kommunen.
2. Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningsloven fremlagte kommunedelplan –
Hovedplan vei 2020-2030
Vedlegg :
Vedlegg 1 - Hovedplan vei 2020-2030
Vedlegg 2 - Innspill på hovedplan vei
Referanser i saken
- Hadsel kommunes planstrategi 2016-2019
Bakgrunn
Hadsel kommune har ikke tidligere hatt kommunedelplan – Hovedplan vei. Det er utarbeidet
kommunedelplan – Hovedplan vei for å legge et viktig grunnlag for samarbeid og helhetlig
planlegging og styring, etter bestilling fra kommunestyret. Hovedplanen veg 2020 – 2030 har vært
ute på høring.
Saksfremstilling
Planforutsetninger: I planstrategien er her lagt til grunn en rekke føringer for all p lanlegging i
Hadsel kommune. Kort oppsummert skal vi:
o Ta inn over oss lokale - og regionale utfordringer og søke å løse disse på en
målrettet og bærekraftig måte.
o Bygge planen på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag der folkehelse og barn - og
unges oppvekstsvilkår står sentralt – og med vekt på behovsstyring.
o Oppnå resultater som betyr at kommunen og evt. samarbeidsparter må ha evne til å
gjennomføre planene. Planer må ha gjennomføringsressurser på lik linje med at en
bil må ha hjul
Kommunal politikk innenfor området: I kommunedelplan – hovedplan vei vedtok politiker ne hva
den nye hovedplan vei skal s vare for, jfr. kap. 7.1
1. Hvordan kan veisystemene i Hadsel sikre en miljøvennlig, effektiv og brukerorientert
transport innad i kommunen?
2. Er det vesentlige forhold ved dagens organisering av investering og drift som kan gjøres
mer effektivt i fremtiden? Dokumentnr.: 19/04063-1 side 2 av 2
3. Hvordan kan en fremtidig utvikling av kommunens egen driftsorganisasjon bidra til å sikre
en enda bedre standard på det kommunale veinettet?
4. Er det behov for en gjennomgang av dagens kommunale veinett med sikte på
omklassifisering?
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5. Bør det etableres en kommunal veinormal som gir forutsigbarhet for innbyggere og
næringsliv, og vil en slik innføring være vesentlig kostnadsdrivende?
6. Kan det gjennom kunnskapsgrunnlaget innhentet ved utarbeidelsen av planen etableres en
dynamisk oversikt over veistandard og investeringsbehov/etterslep?
7. Er det kjente/sannsynlige utviklingstrekk innen bilteknologi, aksellast eller andre forhold
som bør drøftes og påvirke valg av tiltak i kommunedelplanens handlingsdel?
For øvrig vises det til vedlagte forslag til ny kommunedelplan -hovedplan vei.
Kommunedirektøren vurdering
Hadsel kommune har ikke tidligere hatt kommunedelplan hovedplan vei. Handlingsdokumentet er
et viktig grunnlag for planlegging og styring.
Innspill som er kommet inn i første og andre høringsrunde finnes i vedlegg 2.
Politikken for område ble lagt i 2016, jfr. «Problemstillinger knyttet til kommunedelplan vei». Det
politiske handlingsprogrammet i saken går i all hovedsak på å svare på de problemstillingene som
kommer frem i planforslaget.
Miljøkonsekvenser
Hovedplan veg hjelper med å kunne se helheten og gi planleggingen et bedre grunnlag,
som også kan føre til at det gir mindre konsekvenser for miljøet, blant annet at vi kan grave
en gang og ikke to ganger samme plass.
Økonomikonsekvenser
Det vil være økonomisk å ha en plan i grunnlaget med gjennomtenkt tiltaksliste som gir
oversikt. Kommunen vil også kunne budsjettere ut fra prioritert tiltaksliste.
Andre konsekvenser

Konklusjon
Kommunedirektøren tilrår at politisk nivå gir sin tilslutning til at forslag til kommunedelplan
hovedplan vei 2020-2030 vedtas

Dokumentnr.: 19/04063-27

side 2 av 2

