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Svar på oversendt kostnadsoverslag for marinarkeologisk registrering Områdereguleringsplan for Jessnes tettsted
Viser til kostnadsoverslag/budsjett for marinarkeologisk registrering fra NMM v/Jørgen
Johannessen, motatt i e-post 20. august 2019. Det igangsatte planarbeidet gjelder
utelukkende forhold på land, i eksisterende tettstedsområder på Jessnes. Det er ingen planer
om tiltak eller endringer for vannområdene. Vannområdene inngår i oppstartsområdet bare
fordi det er tilpasset grensene for gjeldende reguleringsplaner i området og fordi det vil
være praktisk å oppdatere hele planområdet til ny plan- og bygningslov (PBL).
På grunnlag av varsel om krav om registrering og framlagt kostnadsoverslag, vil kommunen
vurdere å avstå fra oppdatering av reguleringsplan for vannområdene utenfor Jessnes
tettsted dersom dette utløser plikt til å dekke kostnader opptil ca. 70.000 kr. Begrunnelsen
er at kommunen må påse at bruk av kommunale midler til planarbeidet er relevante og
nødvendige i forhold til hensikten med planarbeidet. Skissert kostnadramme for registrering
i vann vurderes å være urimelig stor i forhold til hensikten med planarbeidet.
Det beste hadde vært at krav om registering frafalles så lenge det ikke er snakk om endringer
for vannområdene, kun videreføring av gjeldende regulering med oppdatering til ny PBL.
På bakgrunn av informasjon om funn av skipsvrak og sverd sør for planområdet, har vi
forståelse for at det er faglig interessant å kunne gjennomføre en registrering av områdene.
Kommunen vil kunne vurdere videre dialog om marinarkeologisk registrering dersom det er
mulig å legge til rette for vesentlig lavere kostnadsramme for kommunen.
Hvis vi ikke hører noe mer, så tas det sikte på å utforme reguleringsplanforslaget på en slik
måte at det ikke utløser krav om marinarkeologisk registrering ved offentlig ettersyn.
Med hilsen
Anne Gunn Kittelsrud
plansjef
Johanne Aasnæs Sørum
Planrådgiver
Brevet godkjennes elektronisk og sendes uten underskrifter.
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