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Innspill til varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan for ny adkomst til Bassebo 
steinbrudd - Porsgrunn kommune 
 
Vi viser til brev mottatt her den 23. november 2017 om oppstart av reguleringsplan for Bassebo i 
Porsgrunn kommune. Formålet med planen er å legge til rette for ny driftsveg til Bassebo 
steinbrudd. Det foreslås en ny driftsveg fra Mørjevegen der det ligger en traktorveg i dag. 
Planområdet er på 29 daa. Arealet er i overordnet plan avsatt til LNF og råstoffutvinning, og deler 
av planområdet har hensynssone bevaring naturmiljø. I eksisterende reguleringsplan for Bassebo 
steinbrudd er arealet avsatt til grøntstruktur med hensynssone bevaring naturmiljø.  
 
I dialog med kommunen har vi fått vite at vegen allerede er bygd uten et gyldig vedtak. Siden 
kommunen likevel velger å starte opp ordinær planprosess vil vi svare på oppstartsvarselet på 
vanlig måte selv om dette i realiteten ikke innebærer en reell medvirkning i plansaker ihht. plan- og 
bygningslovens §1-1 og § 5-1.  
 
Fylkesmannens ulike fagavdelinger har vurdert saken og svarer med dette samlet. 
 
Forholdet til overordnet plan og forskrift om konsekvensutredning  
Planområdet er vist med formål LNF i kommuneplan for Porsgrunn. Deler av planområdet har også 
egen hensynssone for naturmiljø. 
 
I referat fra oppstartsmøte den 19.9.2017 har kommunen vurdert planen til ikke å være pliktig til å 
utarbeide konsekvensutredning. Kommunen har ingen begrunnelse for dette i oppstartsreferatet. 
 
Vi viser til § 10 og 11 i forskrift om konsekvensutredninger som sier at man i en vurdering om 
planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal se på lokalisering og påvirkning på 
omgivelsene.  Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter videre en vurdering av om 
planen kan medføre eller komme i konflikt med blant annet verneområder, truete arter eller 
naturtyper (se utfyllende liste i § 10). Hvis ansvarlig myndighet finner at planen kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn, skal planen konsekvensutredes, jf. bestemmelsene i kapittel 5. 
Ansvarlig myndighets beslutning av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, 
skal begrunnes.  
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Vi kan ikke se at kommunen har foretatt en vurdering av om planen kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn, og viser til at dette kan være en saksbehandlingsfeil som i ytterste konsekvens 
kan føre til at vedtak i saken kan bli kjent ugyldig. 
 
Siden planområdet omfatter utvalgt naturtype med nasjonal verdi og det er potensiale for flere truete 
arter og naturtyper som kan komme i konflikt med tiltaket, synes tiltaket å være KU-pliktig og det 
er vår klare anbefaling at alternative vegtraseer må utredes ihht. §19 i forskrift om 
konsekvensutredning. Utredningen må bygge på anerkjent KU-metodikk, dvs. at den blant annet må 
inneholde vurderinger av hvilken samfunnsnytte tiltaket vil ha, og hvordan dette veies opp mot 
andre verdier som finnes i planområdet. 
 
Naturmangfold 
Planområdet berører en mindre del av et område som i Naturbase består av den utvalgte naturtypen 
«hul eik» - området Bassebo Sør (naturbase-ID BN00049168). I henhold til beskrivelsen av 
lokaliteten kan det være forekomst av «gammel blåbæreikeskog» i denne delen av området, dvs. at 
det er et visst potensial for at planområdet kan komme i berøring med grove/hule eiketrær. Under 
visse forutsetninger kan disse være omfattet av forskrift om utvalgte naturtyper. Vi minner om at 
det er et forsterket krav til aktsomhet for slike forekomster jf. naturmangfoldlovens § 6, og at det er 
fastsatt egne saksbehandlingsregler, jf. naturmangfoldlovens § 53. For øvrig mener vi det er behov 
for nye undersøkelser av naturmangfold i planområdet, da det er et potensial for naturkvaliteter av 
nasjonal eller regional betydning i området. Eventuelle nye undersøkelser bør gjøres etter anerkjent 
metodikk som f.eks. metoden i DN-håndbok 13-1999.  
 
I vurdering av konsekvenser for naturmangfold må samlet belastning ihht. naturmangfoldlovens 
§ 11 for eksisterende reguleringsplan for Bassebo steinbrudd ses i sammenheng med ny driftsveg. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Vi har registrert at samfunnssikkerhet og beredskap har vært tema på oppstartsmøtet, jf. 
«REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER» datert 19.09.2017, pkt. 4.5, hvor det 
anføres at det er «Krav til ROS-analyse». 
En slik analyse skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformålet samt eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  
Analysen skal som et minimum inneholde konkrete vurderinger av de faremomentene som måtte 
befinne seg inne i planarealet, hvilke kilder som er lagt til grunn for vurderingene som fremkommer 
samt hvilke fagmiljøer/institusjoner som har vært involvert i analysearbeidet.  Vi vil presisere at 
generelle betraktninger («sjekkliste-variant») basert på antakelser eller uttalelser fra ikke autorisert 
person/miljø, ikke er en tilfredsstillende ROS-analyse. 
ROS-analysen skal være en premiss for planforslaget inkludert bestemmelser. 
 
Kravene til samfunnssikkerhet og beredskap i sammenheng med klimatilpasning øker stadig, og i 
tilknytning til dette vil vi presisere at de overslag og prognoser som ble presentert fra ulike 
forskermiljø og fagmyndigheter for kun kort tid siden, har vist seg å være upresise og lite pålitelige 
slik klimaendringen har utviklet seg og eskalert.  
Vi vil derfor anmode tiltakshavere og ansvarlige planleggere om å ta tilstrekkelig hensyn til og 
følge opp de endringer og eskaleringer som hele tiden foregår på klimaområdet. 
I sammenheng med klimatilpasning er det slått fast at historiske erfaringer ikke lenger vil være 
tilstrekkelig grunnlag for fremtidig planvurderinger. Her er det viktig å merke seg at områder som 
tidligere ble ansett som «trygge», kan bli utsatt for en rekke klimarelaterte, uønskede hendelser. I 
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Telemark har det eksempelvis høsten 2017 vært flere dramatiske eksempler på skred og flom 
grunnet klimaendringen. 
Temaet ”klimatilpasning” er beskrevet i ”Veileder i klimatilpasning”, www.klimatilpasning.no  
 
Oppfølging av vedtatte planer 
Når det gjelder forholdet til den allerede bygde driftsvegen viser vi til kommunens plikt som 
planmyndighet til å forfølge ulovligheter etter plan- og bygningsloven, og etterspør samtidig 
oppfølging av avbøtende tiltak i bestemmelse § 2.4 og § 3.4.2.1 i eksisterende reguleringsplan for 
Bassebo steinbrudd. Denne bestemmelsen omfatter håndtering av grove eiketrær, samt krav til 
skjøtselsplan. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Hans Bakke Anne Karen Haukland 
miljøverndirektør seniorrådgiver 
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Varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for ny 
adkomst til Bassebo steinbrudd gnr/bnr 23/1 i Porsgrunn 
kommune. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 23. november 2017. 
 
Bakgrunn 
Hensikten med planen er å regulere ny adkomstveg til Bassebo steinbrudd. Vegen er 
bygd, men på grunn av tiltakets omfang kreves det reguleringsplan. I reguleringsplanen 
for Bassebo steinbrudd er det regulert adkomstveg. Ny veg beskrives som mer 
hensiktsmessig og trafikksikker. Reguleringsplanen skal utrede tiltaket som om det ikke 
er bygd.  
 
Innspill fra DMF 
DMF er positive til at ny adkomstveg reguleres. I referatet fra oppstartsmøtet er det 
vist til en rekke utredningstema. DMF mener planbeskrivelsen også må inneholde en 
beskrivelse av hvilke konsekvenser ny veg kan ha for drift av steinbruddet og 
utnyttelse av mineralressursen. 
 
Ut over dette har DMF ingen merknader til varsel om oppstart.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Marte Kristoffersen  
seksjonsleder  
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Marte Kristoffersen 
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