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Maja Mercina

Fra: Worsley, Tanya Boye <tanya.boye.worsley@kystverket.no>
Sendt: mandag 5. oktober 2020 08:31
Til: Maja Mercina
Kopi: Solberg, Geir Egil
Emne: SV: Reguleringsplan for Strømtangen ved Brevik

Hei! 
  
Ja, tirsdag 13. oktober kl. 14.30-15.30 passer fint. 
Geir Solberg (kopimottaker) blir også med på møtet. 
  
Hilsen Tanya 
  
  
  
Hilsen 
Tanya Boye Worsley 
seniorrådgiver 
Regionkontor Sørøst 
KYSTVERKET 
  
Tlf: 37 01 97 61 / 99 64 13 35 
Sentralbord: 07847 
www.kystverket.no 
  
Kystverkets visjon er å utvikle kysten og 
havområda til verdens sikreste og reneste 
  

Fra: Maja Mercina <Maja.Mercina.Abburu@porsgrunn.kommune.no>  
Sendt: mandag 28. september 2020 15.25 
Til: Worsley, Tanya Boye <tanya.boye.worsley@kystverket.no> 
Emne: SV: Reguleringsplan for Strømtangen ved Brevik 
  
Hei, 
  
Takk for eposten. Vi har anledning til å avholde møte tirsdag den 13.10 kl 10.00-11.30 eller 14.30-15.30 (uke 42). Jeg 
sender skype innkalling etter at du har bekreftet dette. 
  

 

Med vennlig hilsen 
Maja Mercina Abburu 
Arkitekt 
Byutvikling 
Porsgrunn kommune 

Tlf: 412 63 007 
 

 
 

 

Trenger du virkelig å skrive ut dette? 
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Fra: Worsley, Tanya Boye [mailto:tanya.boye.worsley@kystverket.no]  
Sendt: torsdag 24. september 2020 13.45 
Til: Maja Mercina 
Emne: Reguleringsplan for Strømtangen ved Brevik 
  
Hei! 
  
Viser til innkalling til regionalt planforum samt hyggelig telefonsamtale tidligere i dag. 
  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon av området. Mottatt utkast til reguleringsplan 
viser blant annet småbåthavn og boliger tett på vannkanten. Planområdet ligger ved Brevikstrømmen i kort avstand 
fra hovedleden. Dette er et svært trafikkert område som i tillegg er smal, svingete og strømutsatt, noe som gjør 
manøvrering utfordrende. Det er derfor viktig for Kystverket at det ikke legges til rette for utvikling som kan komme 
i konflikt med skipstrafikken. 
  
Vi synes at det er positivt at kommunen har meldt saken inn til regionalt planforum, og vi vil gjerne ha dialog med 
kommunen om planen før planen tas opp til 1. gangs behandling. Jeg har ikke mulighet til å delta på planforum 
neste uke og lurer derfor på om vi kan få til et eget møte for å drøfte planforslaget i uke 41 eller 42 (med unntak av 
fredager)? Gjerne på skype/teams. 
  
Hører fra deg. 
  
  
Hilsen 
Tanya Boye Worsley 
seniorrådgiver 
Regionkontor Sørøst 
KYSTVERKET 
  
Tlf: 37 01 97 61 / 99 64 13 35 
Sentralbord: 07847 
www.kystverket.no 
  
Kystverkets visjon er å utvikle kysten og 
havområda til verdens sikreste og reneste 
  



1

Maja Mercina

Fra: Worsley, Tanya Boye <tanya.boye.worsley@kystverket.no>
Sendt: onsdag 14. oktober 2020 15:42
Til: Maja Mercina; Olav Backe-Hansen
Emne: reguleringsplan - Strømtangen - Porsgrunn kommune

AppServerName: 1psa002
DocumentID: 20/00166-34
DocumentIsArchived: -1

Hei, og takk for et godt møte i går! 
 
Det står et sjømerke i planområdet og på møtet i går snakket vi om hvorvidt bakgrunnsbelysning fra planlagte 
boliger og promenade vil kunne påvirke sjømerket.  
Generelt kan bakgrunnsbelysning som lyser mot sjøen være problematisk da det kan medføre at lyset fra sjømerket 
«forsvinner». Det er derfor viktig at utelys langs promenaden, byggeområdene ved sjøen og småbåtanlegget 
utformes på en måte som tar hensyn til dette. Vi ser at planbestemmelsene § 3.1.6 og § 3.4.1 sier at plassering og 
utforming av utelys skal skje i samråd med Grenland havn. Vi er positive til en slik bestemmelse - men at Grenland 
havn byttes ut med Kystverket (da det er Kystverket som har ansvar for navigasjonsinstallasjoner). 
 
Vi snakket også om faren for skipsstøt mot bebyggelse. Vi mener at planarbeidet må inneholde vurderinger knyttet 
til dette. 
En mulig tilnærming er å se på de fysiske forholdene (herunder bygningenes plassering og dybdeforhold i sjø). 
Vi kan ikke se at Kystverket har informasjon om fare for skipsstøt i dette området. 
 
 
Hilsen 
Tanya Boye Worsley 
seniorrådgiver 
Regionkontor Sørøst 
KYSTVERKET 
  
Tlf: 37 01 97 61 / 99 64 13 35 
Sentralbord: 07847 
www.kystverket.no 
 
Kystverkets visjon er å utvikle kysten og 
havområda til verdens sikreste og reneste 
 


