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Varsel om reguleringsplan til offentlig ettersyn - Detaljregulering
handels- og næringspark - Malvik kommune - Sør-Trøndelag fylke.

- Sveberg

Kystverket viser til utsendt planforslag til offentlig ettersyn, datert 26.juni 2013. Planen er
titulert "Sveberg handels- og næringspark" og er beliggende langs sørsiden av E6 mellom
Svebergskrysset og Stav Hotel.
Formålet med planen er tilrettelegging for ulike former for næringsetableringer
innen
området. Planforslaget er utarbeidet av Solem Arkitektur AS på vegne av Sveberg handelsog næringspark AS og på grunnlag av kommuneplanens arealdel og presenteres som
detaljregulering. Det er ikke utarbeidet områdereguleringsplan for planområdet.

Kort om Kystverkets ansvar
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning og sjøverts samferdsel. Etaten er et
forvaltningsorgan underlagt Fiskeri —og kystdepartementet og har det faglige ansvaret for
sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann og havner.
Kystverket skal sikre god fremkommelighet, trygge ferdselen og gi grunnlag for forsvarlig
bruk og forvaltning av farvannet, samt effektiv og sikker sjøtransport og havnevirksomhet.
Kystverket skal 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.

For å ivareta sjøsikkerheten i norske farvann, har Kystverket etablert en omfattende infrastruktur og tilhørende maritime tjenester. Den fysiske infrastrukturen består av fyr,
sjømerker, skilt, etablering og utbedring av farleder og fiskerihavner.
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De maritime tjenestene omfatter blant annet lostjeneste, utstedelse av farledsbevis, trafikkovervåkning og -kontroll, elektroniske navigasjonshjelpemidler,
meldings- og informasjonstjenester (is-, bølge-, strøm- og vindvarsling samt navigasjonsvarsler).
Kystverket har også ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensing
norske havner med internasjonal trafikk (ISPS).

og sikkerhet i

Vurdering
Kystverket har nå vurdert det innsendte forslaget til regulering og særlig vurdert om
planforslaget kan ha virkning på vårt fagområde innen havne- og farvannspørsmål.
I
henhold til vedlagde planforslag kan vi ikke se noen spesiell innvirkning på Kystverkets
anlegg, installasjoner eller ansvarsområde og har derfor ingen bemerkninger knyttet til
planvarselet.
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