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Varsel om planoppstart - Reguleringsendring for del av Moan og Sandfjæra parkeringsplass for Sandfjæra barnehage - Malvik kommune - Sør-Trøndelag
fylke.

Kystverket har mottatt varsel om oppstart av regulering for deler av Moan og Sandfjæra i
Malvik kommune. Planvarselet er sendt av utførende arkitekt tegn_3 på vegne av
kommunen og er datert 4.desember 2013. Frist for merknad er satt til 2.januar 2014.
Planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere deler av friområde til
parkeringsplass for Sandfjæra barnehage. Det skal legges til rette for 22
parkeringsplasser, beplantning og snøopplag, samt tomt for varmesentral for
fjernvarmeleveranse til nærområdet.

Kort om Kystverkets ansvar

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning og sjøverts samferdsel. Etaten er et
forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet og har faglig ansvar for sikkerhet
og fremkommelighet i norske farvann og havner.
Kystverket arbeider for å sikre god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og
forvaltning av farvannet, samt effektiv og sikker sjøtransport og havnevirksomhet.
Kystverket skal gjennom sitt arbeid ivareta nasjonale interesser og føringer i blant annet:
Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven).
Ot.prp. nr. 75, (2007-2008) om lov om havner og farvann.
Losloven, og tilhørende forskrifter.
Nasjonal transportplan 2014-2023 St. meld nr. 26 (2012-2013).
Kystverkets handlingsprogram 2010-2019.
St. meld. nr. 14 (2004-05) På den sikre siden —sjøsikkerhet og oljevernberedskap.
St. meld. nr. 43 (1998-99) Vern og bruk i kystsonen (FKD)
St. meld. nr. 46 (1996-97) Havner og infrastruktur for sjøtransport (FKD)
Kystverket —en nasjonal etat for sjøsikkerhet, beredskap og sjøtransport. Mål og strategier.
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For å ivareta sjøsikkerheten i norske farvann, har Kystverket etablert en omfattende
infrastruktur og maritime tjenester. Den fysiske infrastrukturen består,av fyr, sjømerker,
skilt, etablering og utbedring av farleder og fiskerihavner.
De maritime tjenestene omfatter blant annet lostjeneste, utstedelse av farledsbevis,
trafikkovervåking og -kontroll, elektroniske navigasjonshjelpemidler, meldings- og informasjonstjenester (is-, bølge-, strøm- og vindvarsling, samt navigasjonsvarsler). Kystverket har
også ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensing og havnesikkerhet i norske
havner med internasjonal trafikk (ISPS).

Vår vurdering

Vedlagte planvarsel/planavgrensning, vil etter Kystverkets oppfatning ikke ha noen
innvirkning av betydning for eller på statlige anlegg, installasjoner eller ansvarsområde. Vi
har derfor ingen merknader til forslaget.
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