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Rådmannens forslag til vedtak
Kommuneplanutvalget fastsetter forslag til planprogram for Pusnes, jf. pbl § 12-9, slik det
framkommer i forslag datert 03.11.2020, sist revidert 18.01.2021.

Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 27.01.2021 sak 21/8
Møtebehandling
Einar Krafft Myhren (SV), fremmet følgende tilleggsforslag i planprogrammet:
Pkt. 3.1.13, første avsnitt får følgende tillegg:
Planen tar sikte på å imøtekomme ATP-planens mål om 0% økning i personbiltrafikk fra
2025.
Votering
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Einar Krafft Myhren (SV), ble vedtatt med 6 (SV 1, Sp 1, KrF 1, H 1, V 1,
Ap 1) mot 3 (Sp 1, FrP 1, H 1) stemmer.
Kommuneplanutvalget vedtak
Kommuneplanutvalget fastsetter forslag til planprogram for Pusnes, jf. pbl § 12-9, slik det
framkommer i forslag datert 03.11.2020, sist revidert 18.01.2021.
Pkt. 3.1.13, første avsnitt får følgende tillegg:
Planen tar sikte på å imøtekomme ATP-planens mål om 0% økning i personbiltrafikk fra
2025.
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Fastsettelse av planprogram - Reguleringsplan for Pusnes
Rådmannens forslag til vedtak
Kommuneplanutvalget fastsetter forslag til planprogram for Pusnes, jf. pbl § 12-9, slik det
framkommer i forslag datert 03.11.2020, sist revidert 18.01.2021.
Vedlegg
Sammenstilling merknader til planprogram
Planprogram, forslag
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Kystverket sørøst
Fiskeridirektoratet
Paul Arnold Johannessen
Referat fra oppstartsmøtet
Planprogram, endringer markert
Planinitiativ
Bakgrunn
I 2017 mottok kommunen innspill om utbyggingsformål på Pusnes industriområde. Området ble tatt
inn i kommuneplanens arealdel 2019-2029 som kombinert bebyggelse og anleggsformål.
Bruk av planprogram for å effektivisere planprosessen
Forslagsstiller ønsker å utvikle dagens industriområde til et levende bydelssenter. Planområdet er
stort og transformasjon fra industri til boliger og bydelsfunksjoner reiser mange problemstillinger og
avklaringsbehov. Mange kryssende interesser skal utredes og stemmes mot hverandre.
I oppstartsmøtet mente rådmannen at prosessen ville bli mer oversiktlig og forutsigbar gjennom
bruk av planprogram. Det ble derfor enighet om at det skulle utarbeides et forslag til planprogram,
som skulle legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planarbeidet.
Et planprogram er en plan for planarbeidet, og gjennom den politiske behandlingen blir det et
rammeverk for det videre arbeidet med reguleringsplanen.
Forslagsstiller er Pusnes Eiendom AS, v/ Simon Ottersland, og konsulent er Oslo-baserte TAG
Arkitekter v/Tuva Margrethe Skaret. De samme partene stod bak innspillet til kommuneplanen.
Planprogrammet
Ønskede tema for planprogrammet ble drøftet fram i forbindelse med oppstartsmøtet:
 Kulturminner
 Miljø ifm forurenset grunn
 Kollektivtrafikk og veisystemer ifm flytting av fergeleie
 Nærmiljø ifm etablering av et nytt tyngdepunkt/bydelssenter/knutepunkt på Tromøy.
Sentrumstilknyttet, men basert på Tromøy.
 Trafikkøkning over Tromøybroa
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Beredskap – særlige forhold:
o ny bruk av tilfluktsrom
o Tromøybroa satt ut av spill
Dypvannskai – kommentere bystyrets føringer
VA
Barn og unge: Skole, sosiale møteplasser, barnehage, idrett og lek
Friluftsliv og strandsone

Temaene er ryddet og kategorisert i det ferdige forslaget slik:
 Kulturminner og kulturmiljø
 Landskapsbilde
 Grøntarealer, friluftsliv og rekreasjonsområder
 Prosjekt i by- og områdekontekst
 Barn og unge
 Offentlig/privat tjenesteyting
 Bolig og kvalitet
 Trafikk og mobilitet
 Sjø og havneområdet
 Teknisk infrastruktur
 Forurensing
 Naturmangfold
 Klima og energi
 ROS-tema
I forslaget er temaene utdypet med en liten beskrivelse og opplisting av underpunkter.
Varsling
Planrogrammet ble varslet 4.november 2020, sammen med varsel om oppstart av planarbeid.
Det er mottatt mange merknader, og i flere blir det etterlyst mer plass for bryggeanlegg.
Den 21.desember 2020 ble det derfor sendt ut et nytt oppstartsvarsel, der plangrensen var trukket
lenger ut fra land, ut i Tromøysund.
Opprinnelig var planområdet på 121,1 daa. Ny avgrensning er på totalt 150,5 daa.
Første merknadsfrist var 4.desember 2020 og andre merknadsfrist var 18.januar 2021.
Merknader og innspill til planprogrammet
På grunn av inhabilitet i fylkesmannens, nå statsforvalterens, miljøvernavdeling, er embetet i
Vestfold og Telemark utnevnt som settefylkesmann.
Til forslag til planprogram er det mottatt innspill fra fylkesmannen (nå statsforvalteren), Kystverket
og nabo Paul Arnold Johannessen. I tillegg har Fiskeridirektoratet tatt opp temaer som har blitt
vurdert relevante for planprogrammet.
Mange naboer har levert merknad til planarbeidet og noen har vist til planprogrammet, uten at
innholdet retter seg mot det. Til andregangs varsel er det ikke mottatt innspill til planprogrammet.
Nedenfor listes opp og kommenteres kun det som er relevant for planprogrammet.
Utfyllende informasjon om relevante innspill, og kommentarer til dette, står i dokumentet
Sammenstilling av merknader til planprogram (vedlagt).
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, 17.12.2020
Har mange viktige innspill til forslaget til planprogram. Innspillene er listet opp og kommentert av
plankonsulenten i Sammenstilling av merknader til planprogram. Rådmannen stiller seg bak
konsulentens vurderinger.
Kystverket, 03.12.2020
Kan ikke se at forhold til skipstrafikken og annen ferdsel i farvannet er nevnt i planprogrammet.
Se Sammenstilling av merknader til planprogram, for konsulentens kommentar. Rådmannen stiller
seg bak dette.
Fiskeridirektoratet, 06.11.2020
Har så vidt rådmannen kan se ikke kommentarer til selve planprogrammet. Innspillet legges likevel
ved og er kommentert i vedlegget Sammenstilling av merknader til planprogram.
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Paul Arnold Johannessen, 25.11.20, 205/42:

Merknaden er av plankonsulenten vurdert til ikke å ha relevans for planprogrammet. Rådmannen
oppfatter den likevel til å ha en viss relevans og refererer den her:



Ber om beskrivelse av nær- og fjernvirkning på omgivelsene ikke bare mot Tromøysund,
men også mot Skilsøtoppen og bebyggelsen ved vannet.
Av relevans for planprogrammet foreslås krav om undersøkelse av konsekvenser for ikke
bare Pusnes gård og eventuelle bevaringsverdige bygninger i planområdet som blir
planlagt revet, men også andre bygninger med bevaringsverdi både innenfor og rundt
planområdet.

Videre tar Johannessen opp momenter som skal vurderes når kommunen mottar selve
reguleringsforslaget.

Rådmannens kommentar:
De to punktene er drøftet med plankonsulenten, og er tatt inn i forslaget til planprogram.
Vurderinger
Planinitiativet følger opp innspillet til kommuneplanen, og er i tråd med det som ble vedtatt.
Forslaget til planprogram følger føringene gitt i oppstartsmøtet, se vedlagte referat.
Mye av det som er blitt spilt inn i offentlig ettersyn av planprogrammet var allerede påtenkt
gjennom relaterte punkter. Etter gjennomgang av mottatte innspill og merknader har forslag til
planprogram fått noen presisering og tilføyelser. Disse er merket med grønn skrift i vedlegget
Planprogram, endringer markert.
Hovedpunktene er:
 Innlemming av flere kulturminner og presisering av at kulturmiljø både innenfor og rundt
planområdet skal tas med i beskrivelser.
 Det er tatt inn at landskapsvirkninger mot Skilsøtoppen skal beskrives.
 Videre at sikkerhet ved bruk av en framtidig småbåthavn sees opp mot skipstrafikk og
annen ferdsel i farvannet, og at det vises hvordan interessekonflikten mellom
småbåtaktivitet og nyttetrafikk løses uten at sikkerhet eller framkommelighet svekkes.
Det er også helt på tampen drøftet om en kan frykte mer støy for omgivelsene rundt Tromøybroa,
etter kommentar fra en beboer på Broneset. Det er ikke funnet behov for å ta dette inn i
planprogrammet nå, men temaet forventes belyst og det bør gjøres simuleringer også her.
Kommuneplanens føringer
Kommuneplanens føringer er fulgt, så langt rådmannen kan se.
Konklusjon
Planprogrammet følger føringer gitt i oppstartsmøtet, og har blitt utvidet til også å ta med tema som
er spilt inn ved offentlig ettersyn. Rådmannen anbefaler at kommuneplanutvalget fastsetter
forslaget til planprogram for Pusnes.
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 20. januar 2021.
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