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Reguleringsplaner i Bamble og Porsgrunn vedrørende innseilingsleder for skip til Grenland 

Fylkesmannens uttalelse om hvorvidt saksgangen har vært tilfredsstillende 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Telemark har overfor Kystverket og Porsgrunn kommune, 

henholdsvis i fjor høst og nå i våres, påpekt at vi finner saksgangen gjeldende mulig utdyping av 

Gamle Langesund lite tilfredsstillende.  Vi ønsker derfor Fylkesmannens vurdering av om Kystverkets 

og de berørte kommuners håndtering er tilfredsstillende og akseptabel sett fra et forvaltningsmessig 

ståsted.  

Vårt brev til Kystverket 14. september 2015 påpeker at Kystverket har betraktet saken som 

ukontroversiell, og at deres konklusjon om behovet for utdyping synes basert på usikkert grunnlag. 

De ulike brukerinteressene har ikke blitt hørt i tilstrekkelig grad, og kommunene gjennomfører 

reguleringssakene uten å ta hensyn til dette.  Hvilke instanser utover Kystverket selv er det som 

krever at Gamle Langesund gjøres tilgjengelig som mulig farled for større skip?   

Vårt brev er kort kommentert av Bamble kommune, men våre innspill som omfatter hensyn til 

naturgrunnlag og friluftsliv har ikke blitt tillagt noen vekt i saken. Fylkesmannen er tatt til inntekt for 

at nødvendige hensyn er tatt.  Dette fremgår av “Saksutskrift” på Bamble kommunes hjemmeside.   

FNF Telemark ivaretar allmennhetens og det tause flertalls interesser, gjennom sin tilslutning fra 

organisasjoner med et stort antall medlemmer som ellers ikke så lett kommer til ordet i samfunnet.  I 

denne saken mener vi at mange hensyn har blitt forbigått, både natur-, frilufts-, turisme-, og 

fiskeriinteresser for å nevne noe,  og at det bør kreves en grundig konsekvensutredning der 

alternativer utredes, samt for å styrke det faglige grunnlaget, før offentlige myndigheter kan 

godkjenne tiltaket. Vi vil be om Fylkesmannens synspunkter på dette, og ønsker å få tilbakemelding 

på om det kan rettes en innsigelse eller klage på saksbehandlingen fra regionale myndigheter.   

På vegne av  FNF Telemark, 

Mariken Kjøhl 

Fylkeskoordinator  
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