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Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12, og med henvisning til saksframlegget,
vedtas forslag til reguleringsplan for E18 Preståsen – Kjørholt med plankart,
planbestemmelser og planbeskrivelse datert 28.01.22.
Planforslaget berører flere reguleringsplaner, som delvis oppheves ved godkjenning av
forslag til reguleringsplan for E18 Preståsen – Kjørholt. Oppheving inkluderer alle senere
planendringer, delplaner og tilhørende planbestemmelser. Reguleringsplaner som delvis
oppheves er:
 Ny E18 med tilgrensende arealer Kjørholt-Heistad, vedtatt 25.5.1989 (planID 739)
 Endring av reguleringsplan for ny E18 Kjørholt-Heistad og videreføring av ny E18,
vedtatt 18.2.1993 (planID 746)
 E18 Regulering Sør, Kjørholt - Rugvedt, vedtatt i Porsgrunn bystyre 16.3.2017
(planID 835)
 Skavrakåker distribusjons- og logistikkpark, vedtatt 7.9.2000 (planID 753)
 Friervegen, gnr. 70, bnr. 21 m.m., vedtatt 24.11.2005 (planID 760)
 Lundedalen/Myra Industriområde, vedtatt 29.10.1992 (planID 745)
 Industriareal i Lundedalen og del av samleåre Lunde-Versvik, vedtatt 24.7.1970
(planID 713)
 Skjelsvikdalen – ny E18 og tilliggende arealer, vedtatt 27.4.1989 (planID738)
Områdereguleringsplan Herøya, vedtatt 29.3.2012 (planID 422)
Utvalg for miljø og byutvikling har behandlet saken i møte 01.03.2022 sak 8/22
Møtebehandling
Nye Veier orienterte før behandling av saken
Hilde Forberg Andersen fremmet følgende forslag:
 For å unngå store inngrep med støy, utslipp, ulemper for boligmiljøer, friluftsliv, vilt og
jordvern nedskaleres planen til en vei med tre felt og midtdeler for å ivareta
trafikksikkerhet.
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Votering
Rådmannens forslag ble vedtatt med 8 mot 3 (MdG og R) stemmer som ble gitt til Hilde
Forberg Andersens forslag.
Utvalg for miljø og byutviklings vedtak/innstilling

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12, og med henvisning til saksframlegget,
vedtas forslag til reguleringsplan for E18 Preståsen – Kjørholt med plankart,
planbestemmelser og planbeskrivelse datert 28.01.22.
Planforslaget berører flere reguleringsplaner, som delvis oppheves ved godkjenning av
forslag til reguleringsplan for E18 Preståsen – Kjørholt. Oppheving inkluderer alle senere
planendringer, delplaner og tilhørende planbestemmelser. Reguleringsplaner som delvis
oppheves er:
 Ny E18 med tilgrensende arealer Kjørholt-Heistad, vedtatt 25.5.1989 (planID 739)
 Endring av reguleringsplan for ny E18 Kjørholt-Heistad og videreføring av ny E18,
vedtatt 18.2.1993 (planID 746)
 E18 Regulering Sør, Kjørholt - Rugvedt, vedtatt i Porsgrunn bystyre 16.3.2017
(planID 835)
 Skavrakåker distribusjons- og logistikkpark, vedtatt 7.9.2000 (planID 753)
 Friervegen, gnr. 70, bnr. 21 m.m., vedtatt 24.11.2005 (planID 760)
 Lundedalen/Myra Industriområde, vedtatt 29.10.1992 (planID 745)
 Industriareal i Lundedalen og del av samleåre Lunde-Versvik, vedtatt 24.7.1970
(planID 713)
 Skjelsvikdalen – ny E18 og tilliggende arealer, vedtatt 27.4.1989 (planID738)
Områdereguleringsplan Herøya, vedtatt 29.3.2012 (planID 422)
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