




































Fra: NVE <NVE@nve.no> 
Sendt: 1. mars 2018 14:54 
Til: Arkitektkontoret Børve & Borchsenius AS 
Kopi: Porsgrunn Postmottak 
Emne: NVEs generelle innspill -  Varsel om oppstart - Reguleringsplan - Storvegen 

- Porsgrunn kommune 
 

***** Denne eposten inneholder en klikkbar link. Sjekk at avsender og linken er kjent før du 
klikker på den. ***** 

NVEs generelle innspill - varsel om planoppstart - reguleringsplan for… 
 
Deres ref: Varsel om oppstart - Reguleringsplan Reguleringsplan for gbnr. 200 / 2704, 3713, 3714 
m.fl., - Storvegen - Porsgrunn kommune 
Vår ref: 201801618 

Vi viser til varsel om oppstart datert 1.2.18. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal 
sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, 
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, samt anlegg for energiproduksjon og framføring 
av elektrisk kraft. NVE veileder og gir råd om hvordan dere skal ta hensyn til disse saksområdene når 
dere utarbeider arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
Flom, erosjon og skred 
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av naturfare. Dere må også vurdere virkning av forventede 
klimaendringer. 
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak 
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader 
eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan 
avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i 
planen. 
 
Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen 
må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen.    
 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 
� NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  
� NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at dere unngår 
innsigelse.  

� NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan dere bør utrede og innarbeide disse farene i 
planen. 

� NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy for å sikre at alle relevante saksområder er 
vurdert og godt nok dokumentert. 



� Flere veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 
 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at dere sender alle plandokumenter elektronisk til rs@nve.no.  
 
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der dere ber om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen.    

Vi ber derfor om at dere skriver tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva dere ønsker bistand 
til i den enkelte saken. Ta gjerne kontakt ved konkrete spørsmål om våre saksområder. 
 

 

Astrid Flatøy 
Seniorrådgiver 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Sør 
Telefon: 09575 eller direkte: 22959768 
E-post: nve@nve.no eller direkte: asfl@nve.no Web: www.nve.no  
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Torstein Synnes

Fra: Pål Nymoen <Pal.Nymoen@marmuseum.no>
Sendt: 12. april 2018 15:00
Til: Torstein Synnes
Kopi: KRISTEN REALFSEN; Line Grindkåsa (Line.Grindkasa@t-fk.no)
Emne: SV: Behov for arkeologisk undersøkelse av elvebunn, Storvegen i Porsgrunn ?

Vår ref: 2018062 
 
Jeg viser til epost her vedlagt kart og beskrivelse, samt tidligere oversendte plandokumenter vedrørende detaljregulering for Storevegen, gbnr. 200/2704, 3713 m.fl. 
 
Fra opprinnelig å omfatte et forholdsvis stort areal ut i elva, er plangrensen nå lagt tett ved land og det skal ikke gjøres inngrep annet enn å erosjonssikre og tilrettelegge for 
fortøyning av småbåter. Vi varslet tidligere behov for arkeologisk registrering i denne saken, men ettersom opprinnelig plan med etablering av pir etc og følgelig behov for å 
regulere inn en så vidt stor del av elva nå er forkastet ser vi ikke lenger behov for det. 
 
Norsk Maritimt Museum har etter dette ingen videre merknader i saken. 
 
Kopi Telemark fylkeskommune, til orientering. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Norsk Maritimt Museum 
 
Pål Nymoen 
Arkeolog 
 
Norsk Maritimt Museum/ 
Norwegian Maritime Museum 
Bygdøynesveien 37 
N- 0286 Oslo 
 
phone (central) +47 24114150 
fax +47 24114151 
direct: + 47 92010063 
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www.marmuseum.no 
                         
 

Fra: Torstein Synnes [mailto:ts@borveborchsenius.no]  
Sendt: 10. april 2018 16:24 
Til: Pål Nymoen <Pal.Nymoen@marmuseum.no> 
Kopi: KRISTEN REALFSEN <krealfse@online.no> 
Emne: Behov for arkeologisk undersøkelse av elvebunn, Storvegen i Porsgrunn ? 
 
Hei igjen. 
Da har jeg vært i dialog med grunneier i planområdet i Storvegen, Porsgrunn. 
 
Han bekrefter at opprinnelig idè om etablering av en pir (med moringer) i elveløpet nå er forkastet. 
Vi vil i stedet ta sikte på å etablere en brygge langs elvebredden. Plasser for småbåter vil bli lagt inntil denne. 
Dette betyr at vi kan krympe planområdet, slik at regulert område omfatter max. 10m elveareal – målt ut fra nåværende bredd. 
Det vil ikke bli gjort inngrep på elvebunnen, annet enn evt. nødvendig bryggefundamentering/erosjonssikring innerst ved bredden. 
 
Kopi av tidligere utsendt planvarsel følger vedlagt. 
 
Vi håper at NMM på dette grunnlaget vil revurdere behovet for registrering på elvebunnen. 
Vi ber om oversendelse av kontrakt med kostnadsestimat, dersom NMM konkluderer med at (det begrensede) elvearealet må undersøkes. 
 
 
 
Mvh 
Torstein Synnes 
Sivilarkitekt MNAL 
 
Mob: (+47) 954 32 624 
ts@borveborchsenius.no 
 
 
Børve Borchsenius Arkitekter AS 
www.borveborchsenius.no 
 
Facebook 
Instagram 
Linkedin 
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Børve Borchsenius Arkitekter AS 
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Vår referanse 18/03078-13 

Deres referanse    

Vår saksbehandler Anja Nordvik 

Sætre 

    

 

 

Frafalt krav - Storvegen - gbnr. 200/2704, 3713, 3714 m.fl. - 

reguleringsplan - Porsgrunn kommune 

 
Vi viser til Telemark fylkeskommune sitt svarbrev til varsel om oppstart av reguleringsplan for  

Storvegen - gbnr. 200/2704, 3713, 3714 m.fl.  - Porsgrunn kommune. Dette er en særuttale fra den 

regionale kulturminneforvaltningen. 

 

Hensyn til automatisk freda kulturminner  

I brevet datert 01.03.2018 varslet vi henhold til kulturminneloven § 9 krav om arkeologisk registrering 

innenfor planområdet. Vi har i ettertid gjennomført registreringer i nærområdet og gjort vurderinger av 

potensialet for funn av automatisk freda kulturminner i grunnen. Etter en ny vurdering av området 

trekker vi kravet om en arkeologisk registrering og har derfor ingen merknader til 

reguleringsplanarbeidet.  

 

Vi vil likevel gjøre oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8 andre ledd. Meldeplikten 

oppstår når det oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke var kjent på forhånd. Bestemmelsen 

legger et klart ansvar på tiltakshaver om å følge stanse- og meldeplikten. Tiltakshaver skal forsikre seg 

om at de som utfører arbeidet på stedet er kjent med stanse- og meldeplikten, men det er tiltakshaver 

selv som står ansvarlig for at fredete kulturminner ikke skades. Telemark fylkeskommune er rette 

adressat for en eventuell melding. Om det påvises automatisk fredete kulturminner er det Riksantikvaren 

som avgjør om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det.  

 

Vi anbefaler at meldeplikten innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen, og at følgende tekst 

brukes:  

 

Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne, 

skal Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre 

kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker – om arbeidet 

kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når særlige grunner tilsier det (jf. 

kulturminneloven § 8 andre ledd).  

 

Siden deler av reguleringsplanen kommer inn under Norsk Maritimt Museums ansvarsområde, har 

saken vært oversendt til Norsk Maritimt museum. Vi henviser til deres epost datert 12.04.2018, der de 

trekker sitt krav om registrering. Norsk Maritimt Museum har etter dette ingen videre merknader i 

saken. 

 

 

/Team kulturarv 



 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord Foretaksregisteret: 940 192 226 

Postboks 2844    35 91 70 00 E-post: post@t-fk.no 

3702 Skien     www.telemark.no 

 

Hensyn til nyere tids kulturminner 

Vi henviser til merknader i brev datert 01.03.2018. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anja Nordvik Sætre 

   
Anja.Nordvik.Satre@t-fk.no 

   

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  



 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord Foretaksregisteret: 940 192 226 

Postboks 2844    35 91 70 00 E-post: post@t-fk.no 

3702 Skien     www.telemark.no 

 

Vår dato 28.02.2019 

Vår referanse 18/03078-13 

 

 

Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

Børve Borchsenius 

Arkitekter AS 

           Storgata 171 3905 PORSGRUNN 

 

Kopimottaker Kontaktperson Adresse Post 

Klikk her for å skrive 

inn tekst. 

Klikk her for å skrive 

inn tekst. 

Klikk her for å skrive 

inn tekst. 

Klikk her for å skrive 

inn tekst. 

 

/Team kulturarv 


