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Foruur fol Natul cg lrriluflsliv i ' l 'elcmarh.IrNF'l'elenrarl<. er et nettverk for 9 av de storste

ni l tur-ogfr i lu{tsolganisasjoneri l ,v lket. fNF Ielr :nrar lcarbeiderlbldsettefr i lu i ts l ivetogdcrs

beltov pfi tlagsor"den cig oke bevisstheten om helse og liriskvalitct samt vilttighete n av i ta vale

pA ttalurett og nriljoet rundt oss. FNF Telemarh arbe ider ogs6 ibr A siklc arealer for ct aktivr

fi"ilu{isliv.

Vi har giort oss ltjenl mucl plancne lor uLbcdring irv innseilineen til Grcnland Havn ved
tilsteclevrrelse pfi infolrnasjonsnotc pfl i lalcn gird, sarnl telelirnkonta[<t ousclag 2, septeurber.
littel avtale haL vi fitt utviclet lr"istcn for 5 uttale oss til 14. septeniber.

FNF snshel ild<c at Ganrle Latrgesund skal gjcrle s nrer attraktivt lor ordincr skipstratikh.
(irenland lrat'irrntil ni levcl bra nred de innseilingcne sorn htrr vcrt ti lgicrrgelige, og vi ser iklte
al l{ystver'l<et i ti lstrel<.ltelig glad lial sanrisynligg]r:rt be hovet (<urldvendighcten>) av ogsii i i
kurrne ta i blult Garrrle l..ansesulrd. Pfr rnotet i Langesund ble clct antl:ds1 at intlustrien tfengel
bcdre irrnseiling for i tnre l<onl<urr-ansedyktige. Det koster lite i fi 'elnkaste en slil< pAstand;
clen er vanskelig f, ettet^prove og finne ut orn det liggel et reelt sl<onornisk behcv bak.
I listorisk sett har sltipstrafikl<en til Glenland svingt i takt med inclustrivilksoriiircren. I)cn
gild< ned da T'infbs ble nedlagt og senere gii<l< l-lnion og N4agncsiunrl'abrikken sanrne vei. Vi
kan silccles ikke se at elcsetnpelvis etr ny peiletslabriklc i Banrble (endog nred transportbehov
for ularlig gods) r,il avsteclkonrrne noen signifikant okning i skipstratiltken sett ier iangsiktig
pelspekl iv.  r t t iv l ;u l lCi tyfor l istejo langtute ihul<ta, s ierr  thrbedretfar lcd vi l le i l (ke
lnrhindret dette.



Wffil*.&wl
tiEt

Forunt for Natur og F'ri luftsliv i ' I 'elelnark

I)ostboks 3t)89. 1707 Skieu

Tlt:  97147245 l i-postr ' |elernalkr0l i f :nett.urr

Behovet fbl A redusere ulvl<ltesrisikoen ble ogs& r'ektlagt pd rnotet. <l{ele 409/o leclulis.ion> ble
det sagt. l)enne prosentregningen el'villedencle. Ilr fbl ekserlpel Lisikoen (nt6lt pl sltipsanlop.
dag. kilorneter ellel annet) P= 0.0001 lrctyr err 409/o lcdul<sjon at P - 0.00006. ]tadde risikoerr
vaert P: 0,5 (dvs 5096 s,ianse lbr en ulyfike) ville ril it ignol< en 40% redulisjon av dette kunne
fbr.svarcs.

Norcottsults arbeicl settel ikke tilstrekke{ig lblcus pA andre interessef cnn oppdrzgsgil,crs cgne.
Pi side 46 hevc{es det at <<Langoya vil fcrltsatt l<uune be nlttes til fl i lufisftrnuirl, som i dag.
Ontfanget av cie rregative virknirrgene krryttet til justelt {'arled vurderes sorlt l ite.> Iiva cla lneri
Trylkesrrannens met'knad ?9 septcmber 2014 ved reguleringsplanoppstart: lJet bes orr at
Itonsckvcnscnc f-ol li ' i lultsintelesser ved errdret trafrkkmonstel biar utredes. Svalet
(lcontnrentat'ett) er at (Det er e[<sistelerrde farleder som slcal utfcttcs og utdypcs,....> Dcttc el
ett halvsattnhet. Hva tned deu ikl<e-eksisterende 1'arleden Gamle Langesuud? Vi savrrer ogsi
infnrtnasjr:rt ont ltvot'dan sl<ipsleden vil pivirke det marinc rniljoct, f.eks pAvirlaring av
undet'vattnslivet rtttp st€ry og vilrrasjoner fi:a passcrlencle skitrr. lolsallbrufensning og ilrraudrirrg
av bunnibrholcl crg stromninger ved sprengning.

Vi kan ikkc se at regulelingsplanfolslaget har undel'sskt tilstrekkelig hva Gamte l,angesund
betyr for anuet enn ntet'ingsinteressene og skipstrafihken, mecl unntak av noe informas.jon om
lconsekvettser fot' nzrturtnang{'olclet. Det el r}}0nge i Gt'enlandst'egionen soln sef Gamle
l-angesund sorn en boltgiiernt perle, fi'i fbr tel<nislce inngrep og fbrstyrrerrde skipstrafilck, Det
opplcvcs som et trygt omlAde lbr fi ' it idsfiske. s.iafugljakt, roing, padling og seiling nred smir
biter tttcn txotor ({.eks- sjcrspeiclerne i Langesund), Banrble hommune satser pfl i gjore
Langrrya afifal(tiv for {ii lu{isliv; dcn liedelige og uhelorte ostsiden av oya el en viktig del av
ctette.  I (ystver l tetanbef i i lesi lese' felernarksavisal .septembeL2{.} l5side3.<Marinmotorvci
i Catnle Langesund?>r Forlatteren av denne, "[oln Erilt Okland, cl drivel av restauranlen nfi
l,artgoya ltoveclgird, og et'avltengig av at Langaya og Gamle Langesrrrrd frernstf;r sotn et
attraktivt naturmiljr.r.. fitr vil<tige deler av restallrarltells alctivitctstilbud. I ti l lcgg har.Porsgrunrr,
Barnble og Larvil< l<ontrntute nylig inngdtt et saniarbeitJ om i videreutvikle turisme n i
skia:rglrclcrr i prts.icktct <Oyhopping:>. I et frenrtidspelslrel<tiv har Grenland en unik muligher
til d satse p[ rnel' naturverrnlig turismc og elkc attraksjoncn ved & satse l,ttcrligere p[ ii i lufts-
og ualurverdiene i skjclgi"rden,

Natrrr- og fi ' i lultsorganisasjottene iFNF Telemarh onsker at Garnle Langesund shal
beholtles sottt ct onrffrle fri lbr fyngre skipstrafihk. Organisasjonene som strltter denne
uttalelsen nlener at Grenland fint b*lr klale seg uten spredning av shipstralihken ut over
de tre leder rnan allerede disponerer.
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Det er mottatt 14 innspill i horingsperioden. Tabellen nedenfor oppsummerer innspillene og viser
hvordan disse er behandlet i planen.

Kommune Hvem Dato Innspi l l Kommentar

Bamble Bamble
KOmmune

1  0 . 9 . 1 5 Htanen er vrKug lor regronen. Ljoo
medvirkning er viktig, og det mi holdes 6pent
mote i  horingsperioden.

Apent informasjonsm0te avholdt
01  .09 .1  5

Porsgrunn Porsgrunn
kommune

7 . 9 . 1 5 Ingen merknader t i l  saken ok

uamDle og
Porsgrunn

Fylkesmannen
i Telemark

3 . 9 . 1 5 Anleggsperiode fastsettes i forbindelse med
soknad om mudring og dumping, og det
anbefales at hensynet til friluftsliv og
naturmangfold tas med i vurderingene. Om
anleggsfasen legges i vintermdnedene vil
tiltaket f6 mindre konsekvenser for friluftsliv
og rekreasjon.

Se kap. 5.4.4. Ti l taksplan skal
utarbeides i forbindelse med soknad,
og skal redegjore for tiltak som
begrenser ulemper for naturmil jo og
friluftsliv. Endelig anleggsperiode tas i
samrdd med Fylkesmannen.
Anleggsperiode om vinteren medfgre
mer utfordrende anleggsdrift i forhold
til daqslvs oq verforhold.

Temaet nermiljo og friluftsliv er godt belyst
gjennom planarbeidet.

ok

Utdypingstiltak vil kunne medfore fare for
partikkelspredning under anleggsfasen. Det
mi derfor sokes om tillatelse for arbeidet
med utdyping og deponering av masser
begynner, og folges opp videre i henhold til
forurensningsloven.

Se kap. 5.4.4. For arbeidet med
utdyping og deponering av masser
kan p6begynnes, ma det sokes om
tillatelse til tiltaket hos
forurensningsmyndig heten

Bamble og
Porsgrunn

Telemark
fylkes-
KOmmune

?  o  1 4 Henviser til Norsk Maritimt Museum for
kulturminner under vann. Forholdet til
kulturminner mA avklares for olan kan vedtas.

Forholdet er avklart med Norsk
Maritimt Museum og det er ikke
behov for ytterligere avklaringer

Larvik Larvik
KOmmune

9 . 9 . 1 5 Ber om at en ser p6 mulighetene for e benytte
sprengte steinmasser til samfunnsnyttige
form6l som for eksempel havnerelaterte
form6l. Dette bor legges inn i
ola nbestem m else ne.

Bruk av masser til samfunnsnyttig
formel er tatt inn i planbeskrivelsen
kap.5.4.2. Kystverket tar kontakt med
kommunene og andre interessenter
for 6 undersoke behov for masser i
naromradet. Det legges ikke inn som
en bestemmelse til Dlanen.

Larvik Fylkesmannen
iVestfold

8 . 9 . 1 5 Naturmangfold og friluftsliv er grundig utredet
oq vurdert.

ok

Molen dyrefredningsom16de: Avbgtende tiltak
- deponere massene n@rmere land innenfor
verneomr6det p6 5-10m dyp

I dialog med Fylkesmannen er dette
avbotende tiltaket ikke lengre aktuelt.

Tiltak innenfor verneomrddet krever
dispensasjon fra verneforskriften. Ta kontakt
for narmere informasion.

S6knad er under utarbeidelse av
Kystverket, jf. Natumangfoldloven 948

Forhold til vannforskrift og vanndirektiv
ivaretas av prosjektgruppen for vannomredel
Skien-Grenla ndsfi orden.

ok

Positiv til arbeidet med e redusere risikoen for
ulykker i et omride som er av stor betydning
for naturen og allmennheten.

ok

bamDle,
Porsgrunn
og Larvik

Fiskeri-
direktoratet

1 1 . 9 .  1 5 Flere steder overlapper planomrddene
omrdder registrert som fiskeomrAde for
passive og aktive redskap. Onsker at fiske
inngdr som kombinert form6l i
reguleringsplanen der dette er aktuelt.

Plankart er utarbeidet i samarbeid
med tre kommuner, og plankart er
ikke justert i tred med innspill
Formalet ferdsel skal ivareta alle
typer av ferdsel p6 vann/sj6 tilknyttet
offentlig og kommersiell virksomhet,
nvttetrafi kk oo fritidstrafi kk.
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Kan ikke se at man i planarbeidet har vurdert
om arealplankartet bare skal gjelde
sjobunnen og topp fyl l ingshoyde t i l  dagens
sjobunn i  omrddene hvor planen skal planen
skal hiemle foresldtte tiltak.

Plankart er utarbeidet i samarbeid
med tre kommuner. Det ble vurdert a
skille plan i vertikalnivS, men dette ble
ikke valgt viderefort.

Det legges til grunn at deponiomrddene ikke
gdr ut i omrider registrert som reketrSlfelt og
at deponeringsarbeidet folges noye opp slik
at masser ikke kommer ut i omrdder hvor del
skal foreg5 fiske med tr6l.

Deponiomrddene l igger ikke i  de
definerte reketrAlfeltene. Se kao.
5.4.4 Anleggsgjennomforing og
ivaretakelse av naturmilio.

Utdypingsomr6dene er si  sme, at det ikke er
ytterligere merknader til tiltak,

ok

Bamble,
Porsgrunn
og Larvik

Norsk Maritimt
Museum

1 9 .8 .1  5 DeponiomrSdene er ikke tidligere undersokt.
Det er behov for 6 utfore undersokelser av
deooniet ved Klovsteinbaen. Undersokelsen
ma u$ores fgr olan kan vedtas.

Kartlegging er avtalt og gjennomfores
i oktober/november 201 5.

Bamble,
Porsgrunn
og Larvik

Statens
vegvesen

1 7 . 8 . 1 5 Ingen merknader t i l  saken ok

Bamble,
Porsgrunn
og Larvik

Grenland
Havn

1 0 1 A Hensikten med tiltak bor utvides til ogsd 6
gjelde okt regularitet for skipstransporten.
Fravar av siktbegrensning i innseilingen vil gi
skipsnaringen og industrien bedre vilk6r.

Bruk av navigasjonsinnretninger i innseilingen
kan bidra til sikrere seilas, eks. racon fyr eller
lignende. For 6 ske regulariteten er det
onskelig at navigasjonstiltakene viderefores
innover i havneomradet, slik at skip inn og ut
fra det industrielle knutepunktene i
Frierfiorden kan operer mest mulig effektivt.

Tekst tatt inn under hensikt: Utdyping
og etablering av nye
navigas,onsinstallasjoner vil oke
regulariteten i innseilingen til
Grenland
Etter gjennomforing av tiltak vil
innsei l ingen t i l  Grenland bl i
gjennomg5tt og det etableres nye
navigasjonsinstallasjoner.

I  kap. 5.4 stdr det at t i l taket ikke vi l  gi  synl ige
konsekvenser. Ny oppmerking av farleden vil
medfore nye navigasjonsinstallasjoner b6de
pi land og s;o.

Tekst justert i kap. 5.4. Utdypingstiltak
og deponering vil ikke endre
landskapsbildet. Etter tiltak er utfort
vil imidlertid merking av farled
gjennomfores, se kommentar
ovenfor.

Bamble,
Porsgrunn
og Larvik

Mattilsynet 9 .9 .1  5 Ingen merknader til saken ok

Bamble,
Porsgrunn
og Larvik

Oslo[ordens
frilufrs16d

. 1 Friluftsliv: 52.4 anleggsgiennomforing -
anbefales at sprenging og dumping legges
utenfor badesesongen fi uli-august)

Anleggsperiode avtales med
Fylkesmannen i forbindelse med
soknad om mudring og dumping.
Friluftsliv vil vere et av flere tema
som skal ivaretas.

Avbotende tiltak - bruk av finmasket
siltgardin. Dette er et regionalt viktig
rekreasjonsomrAde.

Avbotende tiltak vil bli vurdert av
Fylkesmannen i forbindelse med
soknad om mudring og dumping

Naturverninteresser: Molen
fuglefredningsomrAde er av regional
betydning for overvintrende dykkender. Er
ikke omtalt i plan. Fylkesmannen og Molen
ornitologiske stasjon bor sammen sske 6
finne en anleggsperiode som iminst mulig
grad forstyrrer fuglelivet i verneomr6det.

Anleggsperiode avtales med
Fylkesmannen i forbindelse med
soknad om mudring og dumping.

Avbotende tiltak ved sprenging - ikke bruke
sprengstoff med plast eller gjennomfore tiltak
for 6 hindre at sprengtred i plast flyter opp og
spres i sjo og p6 strender. Lite belyst i plan.

Problemet er knyttet til utfylling i sjo
av sprengstein fra vegbygging. Det
foreslAs ingen spesielle avbotende
ti l tak.
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Bamble,
Porsgrunn
og Larvik

Forum for
Natur og
Friluftsliv i
Telemark

1 4 . 9 . 1  5 Onsker ikke 6 gjore Gamle Langesund mer
attraktivt for ordiner skiostrafikk. Behovet for
flere farled er ikke godt nok dokumentert.

Tiltak vil redusere risiko for at uhell
inntreffer. Fylkesmannen er positiv til
arbeidet med a redusere risikoen for
ulykker i et omrdde som er av stor
betydning for naturen og
allmennheten.

lkke belyst friluftsinteressene godt nok Hele kystomradet i Grenland er viktig
i forbindelse med friluftsformal. De
storste endringene er knyttet til bruk
av farleden gjennom Gamle
Langesund. Dette er forsokt belyst i
nl a n hesk rivelse n

Savner informasjon om pdvirkningen av det
marine miljoet i Gamle Langesund (stoy,
vibrasjoner, lokal forurensning, forandring av
bunnforhold og stromninger ved sprenging).

Etter tiltak er utfort er det ikke kjente
forhold som vil hindre reetablering av
bunnfauna. Rammene for
anleggsvirksomheten blir ivaretatt i
soknad t i l  Fylkesmannen, se kap.
5.4.4 Anleggsgjennomforing

Dagens situasjon i Gamle Langesund er ikke
undersokt godt nok. Svert attraktiv omrade
for friluftsform6l, og satsingsomr6de for
friluftsliv.

Tiltak vil redusere risiko for at uhell
inntreffer. Fylkesmannen er positiv til
arbeidet med d redusere risikoen for
ulykker i et omrAde som er av stor
betydning for naturen og
allmennheten.

Gamle Langesund snskes beholdt som
omride fri for tyngre skipstrafikk. Grenland
klarer seg med de tre ledene de har i  dag.

Utdypingstiltak og justering av farled
gjennom Langesundbukta og
Kalvenl0pet vil bedre kapasiteten,
sikre trygg ferdsel og hindre/begrense
miljoskader ved uhell. Samtidig vil
tiltakene 0ke regulariteten for
siotrafi kken i Grenland.

Bamble,
Porsgrunn
og Larvik

Langsya
hovedgdrd

1 4 . 9 . 1 5 Ny led gjennom Gamle Langesund vil p6virke
virksomheten negativt (restaurant- og
selskapslokale, undervisning i matauk,
naturbruk og skjstselstjenester).

Farleden i seg selv vil ikke legge
hinder for videre utvikling av
restaurant og cafe-drift.

Farleden vil pivirke allmennhetens bruk av
oya og naturverdier pd og ved aya.

Farleden vil i liten grad pdvirke
bruken av oya. Akt bAttrafikk i Gamle
Langesund vil kunne p6virke
omradets attraktivitet i forhold til
fritidsformel som eksempelvis
fritidsflske. kano- oo kaiakkoadlino.

lkke vurdert de langsiktige folgene av tiltak,
kun folger av arbeidet i anleggsfasen

De langsiktige p6virkningene av
naturmiljs er vurdert som liten.
Fri luftsl ivet iGamle Langesund vi l  i
noen grad pSvirkes av skt trafikk av
storre fartov.

Gamle Langesund er d betrakte som en ny
farled (justering av farled - 1 km i luftlinje), og
m6 konsekvensutredes.

I forbindelse med oppstart av planen
ble dette vurdert i samarbeid med
kommunene, og det ble ikke stilt krav
om utarbeidelse av planprogram og
tilhsrende KU jf. KU-forskrift vedlegg
nr. 1 pkt. 10c og vedleqg nr. l l  pkt. 21.

Alternative losninger for tiltak bor utredes. Tiltak i Langesundet er vurdert og er
ikke aktuelt.  Alternativ losning er 6
ikke gjennomfore tiltak, dvs benytte
eksisterende farleder. Hensikten med
tiltakene er e ivareta sikkerheten,
framkommelighet og regularitet for
sistrafikken.

Risikoanalysen bor utvides til ogsd d vurdere
om risiko for ulykker har endret seg i perioden
som er brukt som reoresentativ.

Risikoanalysen i Grenland har
benyttet samme framgangsm6te og
modell som i tilsvarende analvser for
andre kystomrader.

Nermiljo og friluftsliv - svakeste del i
utredningen. Kun vist lil statlig sikrede
friluftsomrider.

Det er generelt sagt at hele kysten i
Grenland er benyttet til friluftsform6l.
Bdde Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark har kommentert at narmiljo
og friluftsliv er godt belyst gjennom
planarbeidet.
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Gamle Langesund er flittig brukt til fritidsfiske,
bet- og badeliv. Omr6det er a betrakte som
"urort natur". Farled her vil fore til at
naturomridet 96r tapt. Dette er et viktig
verdisoarsmSl.

Gamle Langesund l igger 800-900 m
fra Langesund, og er ikke definert
som inngrepsfritt naturomr6de.

Forurensning: Sedimenter bor sjekkes for
klorerte dioksiner og furaner. For 6 fa tatt
prover mi det benyttes andre
provetakingsmetoder enn grabb.

Fylkesmannen behandler soknad om
mudring og dumping og ivaretar krav i
forhold til Forurensningsloven.

Grunnforhold: md sjekkes opp bedre Se kommentar ovenfor

Hovedrapporten b0r beskrive trafikken bedre,
i f  r i s ikoana lvsen

Planbeskrivelse er ikke iustert.

Naturmangfold - savner faglig begrunnet
vurdering av virkning fra trafikken

Se uttalelse fra Fylkesmannen i
Vestfold og Telemark - nermiljo og
friluftsliv er godt belyst gjennom
olanarbeidet.

Vurdering - Vannforskriften og
naturmangfoldloven: Onsker fagl ig utdyping
av problemstillinger

Se uttalelse fra Fylkesmannen i
Vestfold og Telemark - n@rmiljo og
friluftsliv er godt belyst gjennom
nlanarbeidet

Narmiljo og friluftsliv - pivirker fortoyning for
smabet, bruken til fiske og fangstomrider.

Ja, farleden vil p6virke dette i noen
grad.


