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Konsekvensutredning – vurdering av oppgradering av Brevik fergekai
Vi viser til forslagsstillers vurdering mottatt 10.02.20.
Oppgradering av Brevik fergekai representerer tiltak nevnt i vedlegg II i forskrift om
konsekvensutredninger (01.07.2017), nærmere bestemt punkt 10. bokstav e ii. Bygging av havner og
havneanlegg, og punkt 10. bokstav k Bygging av erosjonsforebyggende kystanlegg og vannbygging til
sjøs som kan medføre endringer av kysten. Jf. § 8 skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II
konsekvensutredes, men ikke ha planprogram eller melding, hvis de kan få vesentlige virkninger for
miljø eller samfunn. Jf. §§ 9 til 10 skal forslagsstiller legge frem opplysninger og gjøre en foreløpig
vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, som
grunnlag for ansvarlig myndighets vurdering etter § 11.
Foreløpige skisser viser utfylling og fundamentering i sjø, for å legge til rette for ny fergekai og 28
biloppstillingsplasser. Ny fergekai er foreløpig foreslått som en utstikker i sjøen, i motsetning til
dagens som ligger langsmed kaikanten. Med denne løsningen vil landskapsbildet bli annerledes, og
endret vinkel på ferge og fergekai, samt nye biloppstillingsplasser, vil beslaglegge mer areal i sjø.
Det går en tur-rute langs kaia, og det er registrert 3 rødlistede arter innenfor planområdet.
Planområdet er lokalisert sentralt i Breviks bybebyggelse, i kulturmiljøet i Brevik sentrum som er av
nasjonal interesse i Riksantikvarens NB! Register, samt i 100-meters beltet langs sjøen.
Ny fergekai og tilhørende infrastruktur må ha god tilpasning til kulturmiljøet og landskapet det er
lokalisert i. Forslaget må ivareta tur-ruten og sørge for en trafikksikker løsning for alle trafikanter.
Grunnundersøkelser i forkant av utfylling og fundamentering, blant annet med tanke på geoteknikk,
eventuelle kulturminner og biologisk mangfold er også viktige tema i videre arbeid. Porsgrunn
kommune har vurdert at oppgradering av Brevik fergekai krever en reguleringsendring. Foreløpig er
det lagt opp til at planen kan endres etter enklere prosess, jf. § 12-14 i plan- og bygningsloven.
Virkningene av planforslaget og forholdene nevnt over skal belyses i forenklet planbeskrivelse.
Porsgrunn kommune er ansvarlig myndighet i denne saken. Med grunnlag i informasjonen som er
kjent på nåværende tidspunkt, vurderer vi det slik at planforslaget ikke vil få vesentlige virkninger for
miljø eller samfunn. Planforslaget skal derfor ikke konsekvensutredes, men virkningene av
planforslaget skal utredes i planbeskrivelsen. Begrunnelsen skal fremgå når planforslaget blir forelagt
berørte myndigheter, eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre
berørte.
Ta kontakt om dere lurer på noe.
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