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Arkivsak-dok. 18/06351 
Saksbehandler Marius Lid 
 

Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Utvalg for miljø og byutvikling 26.02.2019 17/19 

 
 

 
Rådmannens innstilling: 
 
Utvalg for miljø og byutvikling ser positivt på initiativet om å detaljregulere deler av Eidanger 
sandtak til boligbebyggelse i tråd med kommuneplanens arealdel.  
 
Når det kommer til behovet for fremtidig gravplasskapasitet i kommunen i forbindelse med 
regulering av Eidanger bør 30 daa av det planområdet settes av til gravlund. Dette i tråd med 
§ 2 i Forskrift til Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd. 
 
Utvalget har merket seg at det krever betydelige mengder fyllmasser fra E18 prosjektet for å 
realisere boliger og utvidelse av gravplass. Utvalget presiserer derfor at Eidanger sandtak er 
et meget egnet sted for massedeponering til samfunnsnyttige formål. 
 
 
Utvalg for miljø og byutvikling har behandlet saken i møte 26.02.2019 sak 17/19 
 
Møtebehandling: 
Kommunalsjef Øistein Brinck orienterte om saken. 
 
MdG v/Hilde Andersen fremmet følgende endringsforslag:  
 
Justert 3. avsnitt: 
Utvalget har merket seg at det krever betydelige mengder fyllmasser, eventuelt fra E18 
prosjektet, for å realisere boliger og utvidelse av gravplass. Utvalget presiserer derfor at 
Eidanger sandtak er et meget egnet sted for massedeponering til samfunnsnyttige formål. 

H v/Gunnar West Sørlie fremmet følgende forslag: 
 
Punkt 1. 
Utvalget for Miljø og Byutvikling mener at De regulerte området for plan med tegning nr. 02 
er på til sammen 364 daa. 
Bør tas ut av arealdelplanen  og legges ut til ny høring for og få tilbake status som tilsvarer 
gjeldene reguleringsplan datert 25-04-02. 
 
Punkt 2 
Slik utvalget ser av saken tilfredsstiller den alle krav som Porsgrunn bystyre  har vedtatt. 
Dette gjelder nok areal til fremtidige gravplasser,  nytt seremonibygg og deponi til 
steinmasser, mm. 
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Punkt 3 
Her er stort sett alt på plass både med ferdig reguleringsplan  med bestemmelser « mulig 
noen av disse må tilpasses dagens krav», men ingen store utgifter. 
 
Punkt 4 
Utvalget er ikke tilfreds med så store fremmedelementer så tett opp til vår eneste kirkegård 
med muligheter til utvidelse. 
 
Punkt 5 
Utvalget stiller seg positive til og se på muligheter på resterende områder evt. til kombinert 
Bolig og Næring. 
 
 
Votering: 
MdG´s endringsforslag av 3. avsnitt ble enst. vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra H. 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer, avgitt av H og Frp. 
 
Utvalg for miljø og byutviklings vedtak/innstilling: 
 
Utvalg for miljø og byutvikling ser positivt på initiativet om å detaljregulere deler av Eidanger 
sandtak til boligbebyggelse i tråd med kommuneplanens arealdel.  
 
Når det kommer til behovet for fremtidig gravplasskapasitet i kommunen i forbindelse med 
regulering av Eidanger bør 30 daa av det planområdet settes av til gravlund. Dette i tråd med 
§ 2 i Forskrift til Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd. 
 
Utvalget har merket seg at det krever betydelige mengder fyllmasser, eventuelt fra E18 
prosjektet, for å realisere boliger og utvidelse av gravplass. Utvalget presiserer derfor at 
Eidanger sandtak er et meget egnet sted for massedeponering til samfunnsnyttige formål. 
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