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Levanger - Fylkeskommunens uttalelse - Reguleringsplan Sjøbadet - Offentlig
ettersyn

Vi viser til tilsendt reguleringsplan for Sjøbadet i Levanger.
Planforslaget legger til rette for en utvidelse av dagens småbåtanlegg med maritim
industrivirksomhet og en økning av antall båtplasser, tilrettelegging av adkomst til
Sjøbadet og omregulering av friområder til landbruksformål.
Planområdet er noe redusert i forhold til forhåndsvarselet, Byborgvegen og
områdene sør for vegen er tatt ut av reguleringsplanen.
Planfaglig uttalelse:
Ut fra regionale hensyn har Nord-Trøndelag fylkeskommune ingen planfaglige
merknader til saken.
Kulturminnefaglig uttalelse:
Vi viser til tidligere korrespondanse vedrørende oppstart på planarbeidet med
reguleringsplan Sjøbadet. Det er gjennomført arkeologiske påvisningsundersøkelser
i form av befaring og maskinell sjakting i deler av planområdet. Innenfor gjeldende
plangrense er det ikke påvist automatisk fredete kulturminner.
Planområdet er også avklart med NTNU/VM vedrørende marinarkeologiske forhold.
Vi finner derfor at tiltaket ikke er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) § 3.
Det kan likevel ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende
markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og
meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner
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under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget
må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.
I § 3.3. Kulturminner er det det oppgitt feil myndighet, det er kulturminnemyndigheten
i Nord-Trøndelag som skal kontaktes.
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