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3A: Småbåthavn

I kommuneplanen
plassering

på

Havfrua

er Verdal

av fritidsbåthavna

mulighetsstudíen
Havfrua.

ill til kommune

lan

â utvide eksisterende

fra kommunens

Båteierforening
utenfor

var positiv

til dette

kommunens

ønske.

(VBF) beskrevet

Havfrua.

at vi før dette

til dagens

derfor

basert

om en mulig plassering

nevnte

I dette

av båthavna

mulighetstudie

utenfor

Kommune

reguleringsplan.

til en

på den

av båthavn

med Verdal

for en mulig ny plassering

og utarbeidet

som forslagsstiller

Dette er sannsynlig

ba om et møte

havn i henhold

hold åpnet

- 2030.

2016

sør for industrihavna.

VBF har fått utarbeidet

Vi vil presisere

for Verdalb

07.03.2016

med sikte
møtet

utenfor

ble det

Havfrua.

VBF

for å imøtekomme

VBF er bevist på at det kun er 2 plasseringer
av båthavn innenfor kommunens
grenser
som er mulig, enten videreføre
dagens plassering
eller en ny havn utenfor Havfrua. Vi
ser at dagens plassering
på mange måter ikke er en god løsning for Trondheim
Havn og
heller ikke for industri og næringsutvikling
i området.
VBF ser at en plassering
utenfor
Havfrua også er en bedre løsning for oss.

En flytting av båthavna

gir imidlertid

endel utfordringer

som må løses for at dette kan

bli en realitet. Blant annet av økonomisk
art. En flytting vil bli vesentlig dyrere enn en
utvidelse av eksisterende
havn, der infrastuktur
allerede er opparbeidet.
VBF forutsetter
at kommune
og evt. andre aktører som oppnår fordeler og økonomisk
gevinst gjennom
en evetuell flytting vil gi nødvendige
tilskudd.

Område

2 - Havna

Dagens plassering
av båthavna
har vært en realitet siden tidlig på 60-tallet.
l 1970 ble det inngått en avtale med havnevesnet
om denne plasseringen.
Gjeldende
reguleringsplan
inneholder
denne plasseringen
samt en tenkt utvidelse.
I kommuneplanen
har Trondheim
Havn foreslått dette området
omregulert.
VBF mener

vi har

en rett

omregulering
når en flytting
besluttet
av VBF sitt styre.
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til dette

området

til Havfua

som

er godkjent

båthavn,

men

er positiv

av alle nødvendige

etater

til en

og i tillegg

