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Deres ref.

Vår ref.
22/04946-1

Dato
31.03.2022

Forslag til endring av "Reguleringsplan for gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva" etter
forenklet prosess
«Reguleringsplan for gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva» med planID 156, vedtatt i Bystyret
13.06.2019, er foreslått endret med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 12-14. Forslagsstiller er
Porsgrunn kommune, virksomhet Bygg- og eiendomsdrift.
Kommunen vurderer foreløpig at endringen ligger innenfor rammene i pbl § 12-14 for en forenklet
planprosess.
Kort om endringen
Endringen innebærer at bestemmelsen §4.7 Gang- og sykkelveg, o_GS3 endres. Gjeldende
bestemmelse stiller mange krav til utforming av brua, blant annet krav om komposittmateriale i
bruklaffene og et bestemt tverrsnitt på brukassa.
Forslagsstiller begrunner endringen med at dette kan ha virket konkurransehemmende og bidratt til at
mottatt tilbud etter fjorårets tilbudskonkurranse lå langt over vedtatt budsjettramme. Ved å endre
bestemmelsen står man friere til materialbruk og man anser dette nødvendig for å lykkes neste gang det
utlyses en tilbudskonkurranse om å bygge brua.
Omprosjektering til en bru med redusert føringsbredde og stål som hovedmateriale har også vist at det
er nødvendig å flytte bommene inn til landkarene på brua.
Du kan også se endringsforslaget med dokumenter i saken på
https://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/hoeringer
Kommunens foreløpige vurdering
Kommunen som planmyndighet stiller seg foreløpig positiv og har ingen innvendinger mot foreslåtte
endringer.
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Porsgrunn kommune
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Telefon: +47 35 54 70 00
Epost: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Bankgiro:
Org.nr.: 939991034

Innspill til planendringen

Eventuelle innspill sendes til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til
Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.
Fristen er satt 28.04.2022
Vedlegg:
1 Planbeskrivelse - endring etter forenklet prosess id 156
2 Planid 156 - bestemmelser med markering av endringer, datert 21.03.2022
3 Planid 156 - bestemmelser etter endringer, datert 21.03.2022
4 Vedtatt plankart id 156
5 Vedtatte reguleringsbestemmelser id 156

Med hilsen

Lars Martin Sørli
Saksbehandler
92435624
Brevet er godkjent elektronisk.
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