
1. Et vitalt lokalsamfunn 

Opprettholde / øke antall fastboende 
- Flere parkeringsplasser på Tenvik 
- Lettere å tilbakeføre (endre bruk) fra fritidsbolig til bolig 
- nye boliger og boligområder for fastboende, konstruktiv forhåndskonferanse 
- Behov for flere båtplasser og gjestebåtplasser 

Opprettholde / styrke helårs ferjedrift 
- synergi med reiselivstrategi 
- på  sikt behov for økt kapasitet (Håøya-ruter, økte besøkstall i høysesong) 

Bedre vilkår for lokal næringsvirksomhet (utdypes lenger ned) 
- flere arealer regulert til næringsvirksomhet 
- kombinasjonsarealer: næring og andre formål 

Opprettholde og styrke landbruk 
- landbruksstøtte på linje med landbruksdrift i nasjonalpark 
- lettere å få tilbakeført tidligere landbrukseiendommer 
- støtte driftsformer innrettet mot rekreasjon og reiseliv (ved byggesaksbehandling) 



Forslag i 2001 2018: boliger, næring, båthavner 



2. Veier og kyststi 

Vedlikehold av kommunale veier 
- profesjonell veihøvling 
- grøfting 
- vedlikeholdsbudsjett i barmarksesong, tilsvarende vinterbrøyting 
- uforandret veibredde, fortsatt grusvei 
- bedre veibelysning 

Utvikle kyststi-nett 
- kommunale ressurser til private skogsveier (grus, andre materialer) 
- kommunale budsjettmidler (anleggsmaskiner med fører) 
- merking og skilting 

Oppruste holdeplasser for kolletivtransport 
- ventebu på Tenvik 
- toalett på  Vestgårdbrygga 

Opprettholde bilfritt veinett 
- fortsatt restriktiv dispensasjonspraksis 
- bedre kontroll mht. ulovlig kjøring 



3. Lokal næringsutvikling 

Tilrettelegge for lokal næringsvirksomhet 
- flere arealer regulert til  næring (spesielt reiselivsrelatert) 
- kombinasjonsarealer (bolig/næring, friluftsliv/næring) 
- støtte tiltak rettet mot rekreasjon og reiseliv (ved byggesaksbehandling) 
- positiv til landbruksforetak innrettet mot utmarksnæring / opplevelsesturisme 

 
 Tilrettelegge for økt besøksovernatting 

- tilleggsareal for utleiehytter ved kystledhytta, andre steder? 
- tillate bruksendring/gjenoppbygging av tidligere låvebygninger 

Oppgradere elektrisitetsforsyning – kommunal oppgave? 
- sentralt på øya (bakeriet, mm.) 
- andre behov? 





4. Rekreasjon og reiseliv 

Prioritert besøksområde i nasjonalpark-kommunens kundereise, økt tilgjengelighet 
- legge til rette for flere gjestebåtplasser 
- legge til rette for etablering av overnatting / campinghytter 

Samarbeid / samskaping for å etablere kyststi med høy kvalitet 
- utbedre skogsveier og opparbeide nye sti-traséer 
- merking og skilting (informasjon, formidling) 

Oppgradere kommunale og nasjonalt sikrede friluftsområder 
- forvaltningsplan og vedlikeholdsbehov 
- Kjølholmen som prioritert område (padlehuk, vannpost, toalett) 
- legge til rette for næringsvirksomhet i særskilt friluftsområde 

Opprettholde og styrke Veierlands kulturlandskap 
- Forbud mot å rive hvalskyttervillaer  og SEFRAK-bygninger (jfr. neste strekpunkt) 
- tillate ny bruk av SEFRAK-bygninger (beholde fasade, tillate  nytt innhold) 
- tillate gjenoppbygging av tidligere låvebygninger (typisk med ny bruk) 
- etablere hensynssoner for regionalt/nasjonalt viktige landskapsområder 



Helt konkret, kommunens plangrunnlag 

Arealstrategi 
- Veierland + Håøya med ferjeforbindelse, viktig i NP-kommunens arealstrategi 

Kommuneplanens arealdel, utfyllende bestemmelser 
- Kapittel 29.5 Særskilt om Veierland 

Arealplankart 
- forslag til justeringer i kartet 

Kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan 2019-2022 
- ventebu på Tenvik 
- toalett på Vestgårdbrygga 
- veibelysning 
- oppgradere friluftsområder 
- elektrisitet/trafo (hører ikke hjemme her?) 


