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Saksbehandler, innvalgstelefon
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Ingen merknader - Reguleringsforslag - endring etter forenklet prosess Brattåslia - Porsgrunn - reguleringsplan - planid 784
Vi viser til oversendelse fra Porsgrunn kommune av 05.07.21, endring av reguleringsplan Brattåslia
(PlanID 784) etter forenklet prosess.
Saken gjelder
Endringen innebærer at det tillates avkjørsel direkte fra Merkurvegen for én bolig (Merkurvegen 19
B) i BKS1. Gjeldende plan tillater avkjørsel for boligene i BKS1 via privat vei (p_SKV).
Statsforvalterens rolle
Statsforvalterens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer
ikke er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, klima, landbruk,
samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og unges interesser.
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges
interesser i reguleringsplaner også på vegne av Statsforvalteren.
Avtalen avgrenser ikke Statsforvalterens adgang til å fremme innsigelse dersom et planforslag
kommer i konflikt med vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer knyttet til
barn og unges interesser.
Statsforvalterens vurdering
Vi har ingen merknader til endring av reguleringsplan for Brattåslia (PlanID784) etter forenklet
prosess.
Med hilsen
Kristin Bjerkeseth Vindvad (e.f.)
fagsjef

Mona Løberg
seniorkonsulent
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Uttalelse til forslag til endring av "Reguleringsplan for Brattåslia"
etter forenklet prosess - Porsgrunn kommune - planid 784
Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til oversendelse datert 05.07.2021 vedrørende forslag
til endring av reguleringsplan for Brattåslia i Porsgrunn kommune. Uttalelsesfristen er satt til
20.08.2021.

Planarbeidets hensikt og bakgrunn
Endringen innebærer at det tillates avkjørsel direkte fra Merkurvegen for én bolig (Merkurvegen 19
B) i BKS1. Gjeldende plan tillater avkjørsel for boligene i BKS1 via privat vei (p_SKV).
Forslagsstiller begrunner endringen med at det vil gi økte kvaliteter for Merkurvegen 19 A og 19 B,
ved at det da kan opparbeides et grønt skille mellom boligene. De viser videre til at Merkurvegen
er lite trafikkert og at krav til siktlinjer ivaretas.

Fylkeskommunens roller og ansvar
Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt planforslaget til uttalelse i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-14. Fylkeskommunen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer blir fulgt
opp i alt planarbeid. Vi har en rolle som regional utviklingsaktør, planmyndighet og som planfaglig
veileder. Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er
nedfelt i overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter.
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges
interesser i reguleringsplaner, også på vegne av Statsforvalteren. Avtalen begrenser ikke
Statsforvalterens adgang til å fremme innsigelse.

Fylkeskommunens vurdering
Vestfold og Telemark fylkeskommune vil i punktene nedenfor kommentere på de delene av
planforslaget som berører våre ansvarsområder:

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse:
Fylkesbakken 10, Skien
Svend Foynsgate 9, Tønsberg

Sentralbord:
35 91 70 00
post@vtfk.no

Org. no.:
821 227 062

vtfk.no
1

Barn- og unge
Hensynet til barn og unge er sterkt forankret i lovverk og nasjonale retningslinjer, jfr. plan- og
bygningsloven §§ 1-1, 3-1, RPR- barn og unge pkt. 4 og 5 samt forvaltningsloven § 17. Vi kan ikke se
at hensynet til barn og unge vil bli forringet ved planendringen.

Avslutningsvis
Vestfold og Telemark fylkeskommune har ut ifra regionale og nasjonale interesser ingen ytterligere
kommentarer til endringen.

Med hilsen
Gerd-Louise Wessel
plankoordinator

Maria Westrum Solem
rådgiver
maria.westrum.solem@vtfk.no
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