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Høringsuttalelse - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 20182030 - Tønsberg kommune - Vestfold fylke
Vi viser til brev av 28. september 2018 vedrærende høring av forslag til kommuneplan og
byplan 2018 – 2030. Vi viser også til vår uttalelse av 15. juni 2017 til varsel om oppstart av
planarbeidet.
Kystverket
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta
transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner.
Kystverket utøver myndighet etter havne- og farvannsloven. Havne- og farvannsloven har
som formål å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og
forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og
andre næringer.
Innspill fra Kystverket Sørøst
Kystverket har registrert et farledssystem med hovedled og biled langs hele norskekysten.
Hovedled og biled er en viktig del av det regionale og nasjonale transportsystemet og bør
synliggjøres på plankartet. I Tønsberg kommune er det registrert både hovedled og biled.
Forslag til kommuneplanens arealdel og forslag til byplan viser deler av farledene med
linjesymbol, men mangler flere av ledene. Vi anbefaler kommunen å synliggjøre farledene
på arealplankartene. Informasjon om farledene kan lastes ned fra Kystverkets karttjeneste,
https://www.kystverket.no/Maritime-tjenester/Geoportal/
Vi registrerer at vårt innspill om å sikre trygg ferdsel i farvannet og å legge til rette for
nødvendig vedlikehold og nyetablering av navigasjonsinstallasjoner er hensyntatt gjennom
planbestemmelsene.
Vi minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i sjø
krever tillatelse etter havne- og farvannsloven § 27. Det er Kystverket som skal vurdere og
eventuelt gi tillatelse til tiltak i hovedled og biled, og kommunal havnemyndighet som skal
behandle tiltak i kommunens sjøområde. Tiltak som skal settes i verk i kommunens
sjøområde, men som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i hovedled eller
biled skal behandles av Kystverket.
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