Nye Veier AS er et statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å
planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Versvika i
Porsgrunn kommune

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av arbeid med
detaljregulering for Versvika i Porsgrunn kommune. Planen er gitt Planid 428.
Planen utarbeides av Asplan Viak AS på vegne av Nye Veier AS.
Hensikten med planarbeidet er å regulere midlertidig anleggsvei og kai i Versvika,
samt areal for mellomlagring av steinmasser. Bakgrunnen for tiltaket er behovet for å
sikre levering av overskuddsmasser fra vegprosjektet E18 Langangen-Rugtvedt i
anleggsperioden. Frakten vil foregå på ny anleggsvei fra Skjelsvikdalen til Versvika,
og videre på lekter i Frierfjorden. Tiltakene er midlertidige, og arealene vil bli
tilbakeført til gjeldende formål etter anleggsperioden.
Ny plan vil berøre deler av gjeldende reguleringsplaner «Reguleringsplan for
Herøya» og «Reguleringsplan for Skjelsvikdalen – Ny E18 og tilliggende områder».
Reguleringsplan under arbeid «E18 nord Kjørholt Langangen (Rugtvedt)» blir også
berørt.
I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til LNF, bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone og næringsformål. Planområdet er omfattet av
hensynssoner for bevaring av naturmiljø og kulturmiljø, samt hensynssoner for
landskap og flomfare.
Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskriftens § 8. Planen vil
likevel belyse midlertidige og permanente virkninger for naturmangfold, kulturmiljø,
friluftsliv og naturressurser (landbruk). Trafikk- og støyforhold i anleggsperioden for
eksisterende bebyggelse vil også bli belyst. Det vil bli utarbeidet risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) med særlig fokus på ras, skred, flom og
forurensning.
Synspunkter som har betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig innen
9.10. 2019 til: Asplan Viak AS, pb. 393 Sentrum, 3701 Skien eller e-post
anne.haukland@asplanviak.no
Kopi til: Porsgrunn kommune, Pb. 128, 3901 Porsgrunn eller
postmottak@porsgrunn.kommune.no.
Oppstart av planarbeidet er også varslet på
https://www.porsgrunn.kommune.no/no/eDemokrati/Horinger/
Eventuelle spørsmål kan rettes til Asplan Viak v/ Anne Karen Haukland 971 18 791.

