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1.

Sammendrag

Planforslageter utarbeidet av BørveBorchseniusArkitekter AS,på oppdragfra HIPEiendomAS(HIP),
som er eier av landareali planområdet.
Planområdetomfatter nåværendevannflatei Gunnekleivfjorden,samt landareali randsonelangs
Hydroveien/ vestre bredd av fjorden. Planområdetsutstrekninger ca. 820 daa.
I gjeldendearealdeltil kommuneplanenser nåværendefjordareal utenfor vestrebredd disponerttil
bygge-og anleggsområderfor næringsvirksomhet.I randsonenmot fjorden, utenfor de nye planlagte
næringsarealeneog sentralt i det planlagtutfylte området, viserkommuneplanenarealbruk
grønnstruktur/turdrag.
Planområdetomfattes ogsåav gjeldendereguleringsplanfor Gunnekleivfjordenog gjeldende
reguleringsplanfor Herøya.Reguleringsplanene
leggertil rette for arealbruki samsvarmed
kommuneplanen.
Hensiktenmed planforslageter å endre form på utfylt areal i fjorden – i forhold til den formen som
er hjemlet i gjeldendeplaner. Løsningendet tas sikte på vil være mindre utfordrende mht.
nødvendigemiljøteknisketiltak mot spredningav forurensing.Den planlagteløsningenvurderes
dermed å væremer rasjonellmht. praktiskgjennomføringav planlagtetiltak.
Foreliggendeplanforslagopprettholder ellers prinsippløsningenesom alleredeer hjemlet i gjeldende
reguleringsplanfor området:
o Arealbruki byggeområder,og samletutstrekningav byggeområder
o Utbyggingsvolumog tillatte byggehøyderi byggeområder
o Prinsippløsningfor trafikkavvikling
o Prinsippløsningfor grønnstruktur,med etableringav turdrag
o Etableringav øyer for hekkendefugler
o Robane
Fjordbunneni Gunnekleivfjordenskaltildekkes,på en måte som redusererspredningav forurensete
bunnsedimenter.Det foreliggerpåleggom dette, rettet fra Miljødirektoratet til NorskHydroASA.

Reguleringsarbeidet
vurdereså utløsekrav om konsekvensutredning
(uten planprogram).Temafor
utredning er vurdert å være:
o Landskapsvirkning
o Utfylling i sjø – helse,miljø, sikkerhet
o Forurensetsjøbunn
Oppstartmøtemed kommunenom plansakenble avholdt 25.03.2021.
Plansakenble behandletsom prinsippsaki Formannskapet06.05.2021,der det ble vedtatt støtte til
videreføringav arbeidet.
Statensvegvesenhar bekreftet at planforslagetikke vil være i konflikt med deresarbeid med
planleggingav ny riksveiforbi planområdet.
Den planlagteetableringenav nye næringsarealervurdereså være av stor betydningfor å kunne
opprettholde og utvikle HerøyaIndustriparksom et vitalt og attraktivt nasjonalttyngdepunktfor
nærings-,teknologi-og forskningsvirksomhet.
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2.

Bakgrunn

2.1

Bakgrunnfor planarbeidet

Forslagsstillerfor reguleringsplanener HIPEiendomAS(HIP).BørveBorchseniusArkitekter AShar
bistått forslagsstilleri utarbeidelsenav planforslaget.Det er i tillegg innhentet fagligbistandfra :
o Gullik GulliksenAS– landskapsvurdering,
opparbeidinggrønnstruktur/turdrag
o NGI– geoteknikkog miljøteknikk
o AsplanViakAS– samferdsel/trafikk
Oppstartmøtemed kommunenom plansakenble avholdt 25.03.2021.
Plansakenble behandletsom prinsippsaki Formannskapet06.05.2021,der det ble vedtatt støtte til
videreføringav arbeidet.I Formannskapetsvedtakforutsettes at ny arronderingskalopprettholde
tilnærmet sammeutbyggingsarealog -volum som i gjeldendeplan, og at den regulertero- og
regattabanenvidereføres.

2.2

Hensiktenmed planen

Hensiktenmed foreliggendeplanforslager å endre form på utfylt areal i fjorden – i forhold til den
formen som er hjemlet i gjeldendeplaner.Løsningendet tas sikte på vil være langt mindre
utfordrende mht. nødvendigemiljø-/ geoteknisketiltak mot spredningav forurensing.Det er
redegjort nærmerefor dette i NGIsfagnotater,KUog ROS.
Foreliggendeplanforslagopprettholder ellers prinsippløsningenesom alleredeer hjemlet i den
gjeldendereguleringsplanenfor området:
o Arealbruki byggeområder,og samletutstrekningav byggeområder
o Utbyggingsvolumog tillatte byggehøyderi byggeområder
o Prinsippløsningfor trafikkavvikling
o Prinsippløsningfor grønnstruktur,med etableringav turdrag
o Etableringav øyer for hekkendefugler
Fjordbunneni Gunnekleivfjordenskaltildekkes,på en måte som redusererspredningav forurensete
bunnsedimenter.Det foreliggerpåleggom dette, rettet fra Miljødirektoratet til NorskHydroASA.

2.3

Utbyggingsavtaler

Det vurderesikke å være behovfor utbyggingsavtaleifm. gjennomføringav planlagtetiltak.

2.4

Krav om konsekvensutredning

Redegjørelsemed vurderingav behovfor konsekvensutredning
(KU)er presentertfor Porsgrunn
kommune.Reguleringsarbeidet
vurderesiht. §§ 8 og 10 i gjeldendeforskrift å utløsekrav om KUuten
planprogram.Temafor utredning er besluttet å være:
o Utfylling i sjø – helse,miljø, sikkerhet
o Forurensetsjøbunn
o Landskapsvirkning
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3.

Planstatusog rammebetingelser

3.1

Statligeplanretningslinjer

3.1.1 Statligplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal-og transportplanlegging26.09.14
Planleggingav arealbrukog transportsystemskalfremme samfunnsøkonomisk
effektiv
ressursutnyttelse,god trafikksikkerhetog effektiv trafikkavvikling.Planleggingenskalbidra til å
utvikle bærekraftigebyer og tettsteder, leggetil rette for verdiskapingog næringsutvikling,og
fremme helse,miljø og livskvalitet…….I
henholdtil klimaforliket er det et mål at veksteni
persontransporteni storbyområdeneskaltas med kollektivtransport,sykkelog gange.
3.1.2 Statligeplanretningslinjerfor klima- og energiplanleggingog klimatilpasning28.09.18
Kommunene,fylkeskommuneneog staten skalgjennomplanleggingog øvrigmyndighets-og
virksomhetsutøvelsestimuleretil, og bidra til reduksjonav klimagassutslipp,samt økt miljøvennlig
energiomlegging.Planleggingenskalogsåbidra til at samfunnetforberedespå og tilpasses
klimaendringene(klimatilpasning).
3.1.3 Statligeplanretningslinjerfor differensiert forvaltning av strandsonenlangssjøen
Formåletmed disseretningslinjeneer å tydeliggjørenasjonalarealpolitikkog sikrenasjonaleog
regionaleinteresseri 100-metersbeltetlangssjøen.Strandsoneforvaltningen
skalbidra til en
bærekraftigutvikling i tråd med FNsbærekraftmål.
3.1.4 Rikspolitiskeretningslinjerfor å styrke barn og ungesinteresseri planleggingenT-2/08
Følgendepunkter i kapittel 2 pkt. 5. Kravtil fysiskutforming skalviesspesielloppmerksomhet:
Arealerog anleggsom skalbrukesav barn og ungeskalvære sikret mot forurensning,støy,
trafikkfare og annenhelsefare.
3.1.5 Tilgjengelighetfor alle, RundskrivT_5/99B
Gjennomsin arealplanleggingkan kommuneneivareta den overordnedemålsetningom bedret
tilgjengelighet.
3.1.6 Retningslinjerfor behandlingav støy i arealplanlegging,T-1442
Retningslinjerskalleggestil grunn for planarbeidet.
3.1.7 Retningslinjerfor behandlingav luftkvalitet i arealplanleggingen
T-1520
Retningslinjerskalleggestil grunn for planarbeidet.

3.2

Regionaleplaner

3.2.1 ATPGrenland2014- 2025/ ATPTelemark2015 - 2025
Utforme en felles forpliktende arealpolitikksom skaperrom for en bærekraftigsamfunnsutvikling.
(herunderfolkehelseog klima og energi).
3.2.2 BypakkeGrenland
BypakkeGrenlandskaløke trivselenog skapeet endabedre bymiljø i Grenland,og gjøre regionen
mer attraktiv både for næringslivog innbyggere.
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3.3

Kommuneplanensarealdel

I kommuneplanensarealdel,vedtatt 26.06.2020er nåværendefjordareal utenfor vestre bredd / øst
for Hydroveiendisponerttil bygge-og anleggsområderfor næringsvirksomhet.I randsonenmot
gjenværendedel av fjorden, utenfor de nye planlagtenæringsarealene,og sentralt i det planlagt
utfylte området, viserkommuneplanenarealbrukgrønnstruktur/turdrag.
Gjenværendefjordareal er i kommuneplanendisponerttil hhv. «friluftsområde»og «bruk og vern av
sjø og vassdragmed tilhørendestrandsone».
Industriområdetpå Herøya– inklusiveplanområdetfor reg.planGunneklev– er i kommuneplanen
definert som flomutsatt, og som utsatt for brann- og eksplosjonsfare.Kommuneplanenvisertre sjikt
med hensynssoneromkringindustriområdetpå Herøya– og over planområdet.Det er i
kommuneplanensbestemmelserpkt. 3.3.3 gitt nærmereføringer/restriksjonerfor arealbruken
innenfor dissetre hensynssonene
– jf. beskrivelsenspkt. 7.9.3.
Samferdselsanlegg
i/gjennom planområdet(Hydroveienog jernbanekryssingved Kulltangen)er i
kommuneplanenopprettholdt i samsvarmed dagenssituasjon.
Over et areal i søndredel av Gunneklevfjordenviser kommuneplanen«faresone,høyspent»– også
dette i samsvarmed dagenssituasjon/avhensyntil eksisterendehøyspentluftstrekk.
I et arealsørøsti Gunneklevfjordenviserkommuneplanenhensynssonefor naturmiljø, – jf.
beskrivelsenspkt. 4.8, 6.1 og 6.5.

Fig.1– utsnitt fra kommuneplanensarealdel
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3.4

Gjeldendereguleringsplaner

3.4.1 Reguleringsplan
for Gunneklev,ikrafttredelsesdato19.06.2008
Reguleringsplanen
viser arealbruktilsvarendekommuneplanensarealdel,og leggertil rette for:
o Ca.155daabyggeområderfor kontor/industri på utfylt område
o Grønnstrukturmed turdrag i randsonemot fjorden og sentralt parkområde
o Veiføring(Hydroveien)opprettholdt i samsvarmed dagenssituasjon,men med ekstra
breddeutvidelsefor kollektivfelt – og med nye veiføringerut på utfylt område
o Fjordarealdisponerttil Friluftsområde,robaneog småbåtanlegg
o Nye øyer for fugler, sørvesti fjorden
o Jernbanelinjei nordre del av planområdet
I bestemmelsenetil reguleringsplanener det nedfelt krav til tildekkingav fjordbunnen– og
rekkefølgekravsom krever at dette skalgjennomføresifm. etableringav utfylt område.
Reguleringsbestemmelsene
inneholderogsådokumentasjons-og rekkefølgekravsom skalsikre at
planlagtetiltak ikke medførerspredningav miljøgifter.
Ogsåfor grønnstrukturpå utfylt områdeer det nedfelt krav som sikrer samtidigetablering.

Fig.2– Plankart,reg.planGunneklev
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3.4.2 Områdeplanfor Herøya,ikrafttredelsesdato29.03.2012
Områdeplanenfor Herøyaoverlapperog erstatter reguleringsplanenfor Gunneklevi vannareallengst
sør i fjorden. Områdeplanenopprettholder den sammeregulerte arealbrukeni dissearealene.I
tillegg viserområdeplanenhensynssonerfor naturmiljø, støysoneog storulykkeover vannarealsør
og sørøsti Gunnekleivfjorden.

Fig.3– Utsnitt, reg.plan(områdeplan)Herøya
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3.5

Eiendomsforhold

Planområdetomfatter det nåværendevannspeileti Gunnekleivfjorden,samt landareali randsone
langsvestre bredd av fjorden. Landareali området er (med unntak av kommunaltveiareallengst
nord i Hydrovegen)i privat eie, og eiesav OsloPensjonsforsikringAS,som representeresav
forslagsstillerHIPEiendomAS.

4.

Beskrivelseav planområdet

4.1

Beliggenhet

Gunnekleivfjordenhar utstrekningca. 800daa.,og lengdeca. 2km fra nord til sør.Fjordenliggerca.
2km sør for bysenteret.HerøyaIndustripark,som dekkeret arealpå ca. 1,5 km2, ligger på vestsideav
fjorden. Riksvei36 tangererøstsidenav Gunnekleivfjorden– og Hydrovegenfølger fjordkanten på
vestside.I nord er Gunnekleivfjordenforbundet med utløpet av Porsgrunnselva.
I sør danner
Herøyakanalenen smalforbindelsemellom Gunnekleivfjordenog Frierfjorden.

Fig.4– Gunnekleivfjordens
beliggenhet

Planbeskrivelsefor detaljreguleringmed KU– GunnekleivII – planID430, Porsgrunnkommune

Side10 av32

4.2

Avgrensningav planområdet

Avgrensingenav planområdetfølger vannkantenpå Gunnekleivfjordeni nord, øst og sør.I vest følger
plangrensenHydrovegen.

Fig.5 - Avgrensingav planområdet
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4.3

Historie

FraHIPsnettside:
«NorskHydroElektriskeKvælstoffabrikketablerte i1928 EidangerSalpeterfabriker,stedet
som nå kallesHerøyaIndustripark.Det var blant annet tilgang til kystenog mulighet for å
overføreelektriskkraft som gjorde at valget falt på Herøen,i Porsgrunn.»
NorskHydro på Herøyahar vært en hjørnesteinsbedriftog en avgjørendefaktor i etterkrigstidens
utvikling i Porsgrunnog i Grenland.NorskHydrosvirksomhetpå Herøyaer i dag sterkt redusert.
Industriparkener nå tilholdsstedfor ca. 80 ulike virksomheter,med til sammenca. 2.500
arbeidsplasser.HIPer et viktig nasjonalttyngdepunktfor industri, teknologi og forskning.
Industriparkenshistorie og utvikling er nærmerebeskrevetpå https://www.heroyaindustripark.no/om-industriparken/vaar-historie.

Fig.6 - Historiskfoto. Gunnekleivfjordenog Porsgrunnby i bakgrunnen.Kilde:NorskIndustriarbeidermuseum.

Fig.7 – Flyfoto,dagenssituasjon.Kilde:Gulesider.no
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4.4

Arealbruk i og inntil planområdet

4.4.1 Arealbrukpå Gunnekleivfjorden
Porsgrunnroklubb har tilhold i lokaler på østsideav Gunnekleivfjorden– og benytter fjorden til
trening. Enkelteav boligeiendommenepå østsideav fjorden (Kirstistien)har etablert bryggeri
fjordkanten. Småbåtanleggsør i Gunnekleivfjordener noksånylig fjernet – og flyttet til «Ytre Havn»,
ved sørendeav Herøyakanalen.
I Gunnekleivfjordendrivessportsfiskeetter karpe,som har tilhold her. Karpeer en fremmed og
uønsketfiskeart i norskfauna.Pågrunn av de sterkt forurensetebunnsedimenteneer fiskensom
fangesi Gunnekleivfjordenheller ikke tilrådelig å spise– og fjorden er ikke egnet til badingeller
svømming.
Bådeeksisterendejernbanebroi nord og veibro i sør passererlavt over vannflata– og gjør at
Gunnekleivfjordenbare er tilgjengeligfor småbåttrafikk.
4.4.2 Landarealomkringfjorden
Bebyggelsenog virksomheteni industriparkenfyller i stor grad landarealenepå Herøya/vestsideav
Gunnekleivfjorden.Eksisterendegangvegpå fjordside av Hydrovegennyttes av allmennhetentil
tur/trening og rekreasjon.
Herøyaidrettsforeninghar klubbhusog baneanleggpå sørsideav fjorden. LangsFjordgata/sørfor
fjorden er det ogsåetablert diverseservice-/publikumstilbud,med bl.a. dagligvareforretning,skole,
barnehage,idrettshall (Hydrohallen),forsamlingslokaleog bensinstasjon.Arealenesør og øst for
Gunnekleivfjordendomineresellers av sammenhengendeboligbebyggelse– jf. fig. 7.

4.5

Landskap

Industriområdetpå Herøyaer flatt, med høyreistindustribebyggelsesom «flankerer»fjorden i vest.
Mot øst og sør reiser landskapetsegopp fra fjorden. Det visestil vedlagtnotat med
landskapsvurdering.

Fig.8 – Utsikt sørover– fra Skipperåsen.
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4.6

Kulturminner og kulturmiljø

NorskMaritimt Museumvurderer at Gunnekleivfjordenhar høyt potensialfor kulturminner under
vann.Sidenevt. kulturminner befinner segdypt nede i de sterkt forurensetebunnsedimentene
vurderesdet ikke som aktuelt å gjøremarinarkeologiskeundersøkelseri området.
Det er ikke registrert kulturminner i landområdenei planområdet,og kulturminnemyndigheten
vurderer heller ikke at det er sannsynligå finne slike.Det knytter segimidlertid nasjonaleog
regionalekulturmiljøinteressertil områdenerundt planområdet,med Herøyaindustriområdemot
vest og boligområdemot sør og øst.

4.7

Trafikaleforhold

Kjøretrafikkentil og fra HIPgår på Hydroveienvia Kulltangenkrysset,som forbinder Hydrovegenmed
RV36og med øvrig hovedvegsystem.Det er skiltet forbud mot gjennomkjøringmellom Hydrovegen
og Fjordgata(i sør).BussruteP4 har endeholdeplassi industriparken.Det er etablert G/S-forbindelser
langsHydrovegenog videre langshovedvegsystemet/mot bysenteret.
Statensvegvesenhar igangsattplanarbeidfor omleggingav RV36på strekningenforbi planområdet.
Det visestil vedlagtnotat med trafikkvurdering.

4.8

Naturverdier

Gunnekleivfjordenhar et rikt fugleliv. Miljøverndirektoratetskartside«naturbase»viser registrering
av rødstilk («nærtruet» fugleart) i Gunnekleivfjorden.Densammekartsidenviser registreringav
diverserødlistete plantearter i strandsonenpå østre fjordbredd, like utenfor planområdet.
OmkringGunnekleivfjordener det forekomsterav fjærmyggog edderkopper,tidvis i et så stort
omfangat det er til betydeligsjenansefor de som ferdes og bor i området.
I regi av HIPer det bygget4 småøyer/skjærsør i Gunnekleivfjorden,med tilretteleggingfor fugleliv.
Det er forekomstav karpei fjorden, jf. pkt. 4.4.1.

Fig.9 - Hekkendesvaneri Gunnekleivfjorden
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4.9

Allmenn ferdsel og rekreasjon

Det er etablert sammenhengendefortaus- og gangveiforbindelserlangsveinettet omkring
Gunnekleivfjorden.Gangveipå vestsideav fjorden benyttesav allmennhetentil trening og
rekreasjon.Brukenav selvefjorden til båtliv/ferdsel vurdereså være begrenset.
PåMiljøverndirektoratetskartsideer strandsonelangsGunnekleivfjordenssørside– og arealene
langsHerøyakanalen-registrert som svært viktige områderfor friluftsliv.

Fig.10, Kartlagtefriluftsområder

4.10

Barnsinteresser

Bl.a.på grunn av den sterkeforurensingenpå fjordbunnen,og fordi kommuneplanensbestemmelser
krever at området ikke skaltilretteleggesfor opphold og rekreasjon,vurderesikke planområdetå
representerenoen verdi av betydningmht. barnsinteresser.

4.11

Tilgjengelighet

Landareali planområdethar en flat terrengform, og er godt tilrettelagt for bådekjørendeog myke
trafikanter.

4.12

Grunnforhold

NGUsløsmassekartbekrefter at landområdenei/ved Herøyaindustriparker etablert ved omfattende
utfylling av løsmasser.Arealerinntil sør-og vestsideav fjorden bestårav marine sedimenter.Det er
påvist leire i varierendemektighet i fjorden. Det er velkjent at sedimentenepå fjordbunnener sterkt
forurenset.NGIopplyserat prøveboringerikke påviserkvikkeleirmasserpå fjordbunnen– og at
områdestabilitetpå fjordbunnener vurdert som tilfredsstillende.Det visestil vedlagtenotater med
geotekniskog miljøtekniskredegjørelse.

Figur11, NGUskart over løsmasser
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4.13

Tekniskinfrastruktur

Eksisterendehøyspentluftstrekk går over søndredel av Gunnekleivfjorden– og er hensyntatti
gjeldendearealplaner.
Hovedføringfor prosessvannfra Industriparkenmunner ut i Gunnekleivfjorden,vest i planområdet.
Ledningenhar en betydeligvannføring- normalt ca. 2m3/s.
Det er flere jordkablersom kryssergjennomplanområdet.HIPhar kartleggingav/oversiktover den
tekniskeinfrastruktureni området.

4.14

Støyforhold

Redegjørelseutarbeidet ifm. gjeldendereguleringsplan(KU)vurderesfortsatt å være relevant.I
sammendragfra KUtil gjeldendereg.planheter det følgende:
«Støynivåetfra industrivirksomhetpå Herøyaer i dag i underkantav 50 dBAved nærmestebolig. Da
støy om natten er dimensjonerendefor døgnkontinuerligdrift i forhold til utslippstillatelserog
gjeldenderetningslinjerfor behandlingav støy i arealplanleggingen,T-1142,overskrides
grenseverdienmed 5 dB. Aktuellevirksomheterpå de nye arealenevil værelettere industri,
servicefunksjonerog administrasjon/kontor.Såfremtindustriensom etablerespå de nye arealene
tilfredsstillerde krav til utslippsnivåersom er gitt i utredningen,vil den nye virksomhetenikke ha noen
innvirkingpå dagensstøysituasjon.Med andreord vil eksisterendeindustri innenfor områdenetil
Herøyaindustriparkfremdelesværedominerendei forhold til industristøytil omliggende
boligbebyggelse.Kravenetil den nye virksomhetener satt slik at bidraget er 15 dB under dagensnivå.
Det anbefalesat all støyendeaktivitet etableresskjermetfor fjorden bak for eksempelkontorbygg,og
det bør stilleskrav til lydnivåfra tekniskeinstallasjonertil drift av bygningene.Ansvaretfor dette
ligger på utbygger.»
«Dagensstøybelastningsom følge av veitrafikk overskriderogsågrenseverdienei T-1142.Mest utsatt
bebyggelseligger langsRV354 og langsFjordveieni syd.Enutbyggingav Gunneklevfjordenvil
medføreendringeri trafikkbelastningeni området,og det er gjort estimater av konsekvensen
for støy
fra veitrafikk dersomdagenstrafikknett opprettholdes(0-alternativ)og dersomtrafikknettet legges
om (alternativ 1) sett i forhold til ferdig utbygget areal. Analysenevisergenerelten framtidig økningi
lydnivåpå 1 - 2,5 dB.Normaltrafikkveksttilsier en økningav trafikktettheten med 1,5 – 2 % per år,
det vil si 0,5 – 1 dB økningi den generellestøybelastningen.Utfyllingenav Gunneklevfjorden
medførerdermeden økningi støy fra vegtrafikk på 0-1,5 dB.Alternativ 1 gir litt høyere
støybelastningenn alternativ 0, men alternativenemå vurderessom noksålike mht. støykonsekvens.
T-1442gir retningsgivendegrenseverdierfor støy fra vegtrafikk i forbindelsemed etableringav ny
bebyggelseog ved etableringav ny støyendevirksomhet.Ut fra de beregningersom er gjort så langt,
er det ikke funnet at utbyggingenrepresenterernoenvesentligendringi støybelastningog at det
derfor ikke skulleværebehovfor støyreduserende
tiltak.»
«Foranleggsfasener T-1442og anbefaltegrenseverdierfor støy i bygge-og anleggsperiodenlagt til
grunn ved vurderingen.Grenseneer skjerpetmed 10 dB som følge av at anleggsperiodenvil værepå
mer enn 2 år. Forgjennomsnittssituasjonen
forventesingen overskridelserverkenfor en situasjon
med anleggsarbeidi fra nord eller en situasjonmed to parallelleanleggsområder.I korte perioder
med høy aktivitet vil imidlertid støynivåetværeopp mot grenseverdienved arbeideri nord for
området rundt EdvardGriegsvei. Dette gjelder ogsåved fylling fra lekter.»
«Premisser:
Retningslinjefor støy i arealplanlegging,T-1442skal leggestil grunn for virksomhetenpå planlagt
utfylt område.Støyendeaktiviteter og støyendetekniskeinstallasjonerskal etableresskjermetfor
fjorden.
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For å sikreat det blir tatt hensyntil støy i planleggingenog utføringenav anlegget,skal det fra
utbyggerenssideleggesvekt på å gjennomføreaktiviteter for å redusereulempenfor beboerei
området, gjennom:
o å opprette kontakt med lokalemyndigheterfor å etablererutiner for varslingog informasjon
av naboerog myndigheter
o å vurderedriftsmønstermed hensyntil intensitet kontra varighet i lys av ulemperfor
omgivelsene.
o oppfølgingi anleggsperiodenmed blant annet målingerav støy og vibrasjoner»

4.15

Risiko-og sårbarhet

4.15.1 Beredskap/industrivern
Industriområdetpå Herøya– inklusiveplanområdetfor reg.planGunneklev– er i kommuneplanen
definert som utsatt for brann- og eksplosjonsfare.Kommuneplanenvisertre sjikt med hensynssoner
omkring industriområdetpå Herøya– og over planområdet.Det er i kommuneplanensbestemmelser
pkt. 3.3.3gitt nærmereføringer/restriksjonerfor arealbrukeninnenfor dissetre hensynssonene
– jf.
beskrivelsenspkt. 7.9.3.
4.15.2 Udetonerteeksplosiver
Industriområdetpå Herøyable i 1943 bombet av de allierte. Bombingenmedførte tap av 55
menneskeliv,og store materielleødeleggelser.
Industriområdetpå Herøyahar etter krigsårenegjennomgåttstore endringer– med utvidelseog
utbyggingav industriparkenslandområderog bygningsmasse.
I Gunnekleivfjordener det
gjennomførtmudring,og det er etablert trasèerfor tekniskinfrastruktur på fjordbunnen.Det har i
ikke vært ulykkereller uhell som følge av at udetonerte eksplosiverhar blitt utløst.
HIPengasjertei 2018firmaet Adede,som har fagekspertisepå slikt arbeid,for å utarbeide en rapport
for temaet, jf. vedlegg16.

ROS-analyse
for planforslagetfølger vedlagt.
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5.

Planprosessog medvirkning

5.1

Oppstartsmøte

Oppstartsmøtefor plansakenble avholdt 25.03.2021.Referatfra møtet følger vedlagt.

5.2

Prinsippvedtaki Formannskapet

Plansakenble behandletsom prinsippsaki Formannskapet06.05.2021,der det ble vedtatt støtte til
videreføringav arbeidet,jf. vedlagtprotokoll.

5.3

Varselom oppstart av planarbeid

Plansakenble varslet19.06.2021.Frist for uttale var 09.08.2021.Etter anmodningfra mottakere av
varselble det i samrådmed kommunenbesluttet å forlengevarslingsperiodentil 23.08.2021.

5.4

Møte med Statensvegvesen

04.10.2021ble det avholdt møte med drøfting av forholdet mellom reguleringsarbeidetfor
Gunnekleiv– og planarbeidetfor ny RV36.Det ble konkludertmed at planarbeidetfor Gunnekleiv
ikke vil være i konflikt med RV36-planen,og at reguleringsarbeidetfor Gunnekleivkan videreføres,
uavhengigav fremdriften i planarbeidetfor RV36.Uttale med Vegvesenetsbekreftelseav dette
følger vedlagt.

5.5

Møte med Porsgrunnkommune

Planforslagetble 26.01.2022gjennomgåttog drøftet i møte med kommunalesaksbehandlere,før
formell overleveringfor kommunalbehandling.
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6.

Merknader til varsel om oppstart av planarbeidet

Planarbeidetfor GunnekleivII ble varslet19.06.2021– jf. pkt. 5.2. Pr. 05.01.2022er det mottatt 14
uttalelsertil varselet.Uttalelsenei sin helhet følger vedlagt.Forslagsstillersoppsummeringog
vurderingav merknadeneer følgende:

6.1

Statsforvalteren,23.08.2021
1. Forventerat det utarbeidesROS-analyse,
der bl.a. forhold knyttet til terrengstabilitetog flom
belyses.
2. Forurensetsjøbunnog konsekvensenav utfylling i sjø for miljø, er blant de viktigste temaene
som skalutredes.Utfylling i sjø kan krevetillatelse etter Forurensningsloven.
3. Naturverdiermå utredesog hensyntas(jf. kjente registreringeri området).
Forslagsstillerskommentar:
1. ROS-analyse
som belyserrelevantetema følger vedlagt.
2. Hensyntil terrengstabilitet/forurensing/deponering
ble ivaretatt ifm. forrige KU.
Reguleringsbestemmelser
for temaet er opprettholdt i foreliggendeplanforslag.Nødvendig
oppdatering/ajourføringer vurdert av NGI(jf. vedlagtefagnotater fra NGI)– og er ivaretatt i
foreliggendeplanforslag.
3. Kjente/tilgjengeligeregistreringerer lagt til grunn for omtale/vurderingav naturverdier,jf.
pkt. 4.8. Det skal byggesnye øyermed tilrettelegging for fuglelivet på stedet.Tildekkingav
fjordbunnenmå prioriteresforan hensyntil naturverdierpå sjøbunn– jf. pkt. 6.5.

6.2

Statensvegvesen,03.08.2021
1. Det er viktig å klarleggekonsekvensenfor trafikkmengdentil/fra området. Det må utarbeides
en trafikkvurderinghvor trafikkmengderog kapasiteti vegsystemetklarlegges.
2. Arealutnyttelseog planleggingmå gjennomføresi tråd med nasjonaleføringer– dvs.å
planleggefor redusertbehovfor transport, godeløsningerfor gåendeog syklende,samt
kollektivtrafikkder folk ferdes.
3. Planområdetinngår i det varsledeplanområdetfor kommunedelplanfor ny rv. 36
(Skjelsvikdalen-Skyggestein).
Det er derfor avgjørendeat beggeplansakenesamkjøres.
Forslagsstillerskommentar:
1. Trafikkmengdei vegsystemetvil bli påvirket av fremtidig omleggingav RV36.Det er
sannsynligat riksveiomleggingenvil medførereduserttrafikk i Kulltangenkrysset.Det visestil
vedlagt notat med trafikkvurdering.
2. Det er alleredeetablert gode,sammenhengende
GS-løsninger
i området.GS-løsningene
opprettholdesogsåi planforslaget.I planforslageter det tilrettelagt for etableringav
kollektivfelt på Hydroveien,og stilt rekkefølgekravtil etableringav dette – jf. pkt. 4.7 og
7.10.5,samt vedlagttrafikknotat.
3. Planlagtetiltak vurderesikke å utløsebehovfor samkjøringav planer.Vegvesenethar i
ettertid bekreftet at de deler dennevurderingen,jf. vedlagtuttale fra SV.

6.3

Vestfold og Telemarkfylkeskommune,06.08.2021
1. Viktig at føringeri gammel(gjeldende)plan om opparbeidelseav grøntarealog
allmennhetenstilgangblir ivaretatt ogsåi ny plan. VTFKønskerat disseområdene
opparbeidesogsåmed tanke på barn og unge.
2. Dersomintensjonenmed reguleringsarbeidetmedførerendret trafikkmønstereller økt
trafikk må det gjøresen vurderingav hvordandette vil påvirkekollektivtrafikkenog
sykkeltrafikkeni Hydrovegen.
3. Anbefalerat meldeplikt ved funn av kulturminner innarbeidesi reguleringsbestemmelser.
Ingenkjente kulturminner i planområdet.
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4. Ikke krav om arkeologiskeundersøkelseri landområdereller på fjordbunn.
5. Nasjonaleog regionalekulturmiljøinteresserknyttet til Herøyaindustriområdei vest og
boligområdesør og øst for planområdet.VTFKber om å bli kontaktet for dialogom
planarbeideti god tid før offentlig ettersyn for å unngåeventuellunødvendigkonflikt med
nasjonaleog/eller regionalekulturmiljøverdier.
6. Klimahensynanbefalesinkludert i reguleringsbestemmelsene.
Forslagsstillerskommentar:
1. Prinsippløsningfor arealbruk/grøntområderopprettholdesi ny plan. Det vurderesikke å være
behovfor særskilttilrettelegging for BUi dette området.Hensynssoner
vist i kommuneplanen
(fare for storulykke)– og bestemmelserknyttet tildisse – tilsier at tilretteleggingfor BUog
for allmennhetenskal begrensesi dette området.
2. Utbyggingspotensiale
og trafikkmengdersom følge av planlagtetiltak vil væreuforandret,
sammenlignetmed virkningenav evt. realiseringav gjeldendereg.plan.Omleggingav RV36
vil etter alt å dømmemedførereduserttrafikk i Kulltangenkrysset.
Planforslagetleggertil
rette for etableringav kollektivfelt.Jf. pkt. 6.2 og vedlagttrafikknotat.
3. Meldeplikt kulturminnerer tatt inn i reg.bestemmelser,
pkt. 2.7.
4. Tastil etterretning.
5. Prinsippløsningfor arealbrukog byggehøyderopprettholdesi ny plan. Planenvurderesikke å
værei konflikt med verneinteressersom er knyttet til arealeromkring planområdet.
6. Klimahensyn(flomveier,ekstremnedbørmm.) er vurdert i ROS-analyse
(og KU),som følger
vedlagt.Nødvendigehensyner ivaretatt i reg.plan.

6.4

BaneNor, 18.06.2021
BaneNORhar vurdert å ta i bruk sporenepå Herøyatil godshåndtering.Det kan bli aktuelt at
jernbanebroover Gunneklevfjordentas i bruk. Det anbefalesat broa og tilhørende
spor/arealerregulerestil formål som muliggjørdette.
Forslagsstillerskommentar:
Reg.plansikrermulighet for fremtidig bruk av eksisterendejernbanespori området,slik Bane
Nor anbefaler.

6.5

Fiskeridirektoratet,21.06.2021

Det er forekomsterav naturtypen ålegrasengmed verdien«Sværtviktig» og
bløtbunnsområdermed verdi «Lokaltviktig» ved Kleivstrandog ved kanalåpningeninnerst i
fjorden. Ut over ålegrasengaog bløtbunnsområdenekommer ikke planeni berøringmed
andre fiskeriinteresser.
Forslagsstillerskommentar:
Tildekkingav de forurensetesedimentenepå fjordbunnenskal gjennomføres– iht. påleggfra
Miljødirektoratet.
I sammendragav KUtil gjeldendereguleringsplanerdet for øvrig konkludertmed følgende:
«Tildekkingenvil sannsynligvisreduserespredningav miljøgifter fra sedimentermed over
90%.Tiltaket har i første omgangstore negativekonsekvenserfor flora og fauna, men planteog dyrelivetvil sannsynligvisre-etableresegi løpet av få år. Pågrunn av overdekkingenmed
rene masservil sannsynligvisbløtbunnsfaunaenoppnåen vesentligbedretilstand enn i dag.
Hastighetenpå reetableringener særligavhengigav hvilkentildekkingsmassesom velges.
Tiltaket kreversøknad/tillatelseetter Forurensingsloven.
Tildekkingbør gjennomføresetter at
utfylling av nye landområderer ferdigstilt.»
Det forutsettesat dennetilnærmingentil ivaretakelseav naturverdieropprettholdes.Det
bemerkesat tildekkingav fjordbunnenskal utføres,i regi av-/etter påleggfra
Miljødirektoratet. NorskHydroASAer ansvarligforgjennomføring av tiltaket.
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6.6

Norsk Maritimt Museum,24.06.2021

NMM ber om å bli holdt oppdatert i planarbeidet,men har ingenmerknadtil varselom
oppstart.
Forslagsstillerskommentar:
Tastil etterretning. Forslagsstilleroppfatter at kulturminneinteresserknyttet til fjordbunnen
ogsåer omtalt/ivaretatt i merknadfra VTFK,jf. pkt. 6.4.

6.7

Kystverket,11.08.2021

GjennomseilingTorsbergrennaer et planlagttiltak i første seksårsperiodei NTP2022-2033.
Kystverketplanleggerå ha tiltaket klart til gjennomføringi 2024.Tiltaket innebærerutdyping
i Porsgrunnselvas
nedre del. Det er foretatt analyserav sedimentene,og analyseneviser at
deler av masseneer forurenset.Kystverketber om at videre planarbeidmå leggetil rette for
at massenefra farledsutdypingeni Torsbergrennaogsåkan deponeresi Gunnekleivfjorden.
Forslagsstillerskommentar:
Reg.planleggertil rette for at utfylling i fjorden kan gjennomføres– uten at det ifm.
reguleringsarbeidettas stilling til hvor massenesom deponereskommerfra.
Reguleringsplanen
kreverogsåat utfylte masserikke skalrepresenterefare for utlekkingav
miljøgifter – jf. reg.bestemmelserpkt. 2.2.1.

6.8

NVE,13.07.2021

Norgesvassdrags-og energidirektorat(NVE)er nasjonalsektormyndighetmed
innsigelseskompetanse
innenfor saksområdeneflom-, erosjons-og skredfare,allmenne
interesserknyttet til vassdragog grunnvann,og anleggfor energiproduksjonog framføringav
elektriskkraft. Dersomplanenberører NVEssaksområder,skalNVEha tilsendt planenved
offentlig ettersyn.
Forslagsstillerskommentar:
Flereav NVEssaksområderer relevantei plansaken.Hensyneneer belystog ivaretatt – jf.
omtale av merknadfra Statsforvalteren,pkt 1.

6.9

DSB,30.06.2021

Direktoratet for Sikkerhetog Beredskaphenvisertil statsforvalteren,som har fått delegert
ansvaretfor ivaretakelseav DSBsmyndighetsområder.
Forslagsstillerskommentar:
Jf. pkt 1.

6.10

GrenlandHavn,02.08.2021

GHhar ingen merknadtil varsletoppstart av planarbeidetfor GunneklevII.
Forslagsstillerskommentar:
Tastil etterretning.

6.11

LedeAS,01.06.2021
Nettselskapethar elektriskeanleggi det aktuelleplanområdet.Planforslagetmå ta høydefor
og hensyntil de anleggsom det er nødvendigfor nettselskapetå drifte og etablere.For å
påvisekablenesplasseringi terrenget må det bestilleskabelpåvisning.Forespørselom
kabelpåvisningrettes til Geomatikk.For å sikre strøm til ny bebyggelse,kan det bli behov for
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å sette av arealertil å etablere en eller flere nye nettstasjoner.Dette er avhengigav
effektbehovettil planområdet.Nettselskapetber om at forslagsstilleroppgir hvilket
effektbehovplanforslagethar. Nettstasjonerkan etableresi egnerom i bygg,rommet må
være på bakkeplan.Nettselskapetønskerat utbyggertar kontakt i god tid før utbyggingfor å
avklarehvordanny bebyggelseskalforsynesmed elektriskstrøm og for å planleggenye
elektriskeanlegg.
Forslagsstillerskommentar:
Det er HerøyaNett ASsom har konsesjonfor kraftforsyningtil planlagt utfylt område.
Eksisterendehøyspentanlegg(luftstrekk)i området vises/ivaretasi plan (fareområde).
Planforslagutformesfleksibeltmht. plasseringav nettstasjoner,sideneffektbehovog
plasseringav nye nettstasjonerførst kan vurderesnår det er kjent hvilkevirksomhetersom
skal etableressegpå utfylt område.
Det er etablert dialog mellomHIPog HerøyaNett om strømforsyningtil utfylt område.

6.12

Fjordnett Grenland,23.08.2021

FGber om at vedtak reg.planGunnekleivavventestil trasè for ny RV36er avklart.
Forslagsstillerskommentar:
Jf. pkt. 6.2.

6.13

Beboerei Herøyavegen9-37, 08.08.2021

1. Beboerneprotesterer mot uttalefrist, pga.ferietid.
2. Det spørresom hvor massertil utfylling skalhentesfra/ trafikale konsekvenserifm.
deponeringav masser.
3. Det pekespå mulighet for samordningav pågåendeplaner for riksvei,g/s og bybane– og
foreslåsen fellestrasè/grøntdragfor dette på vestsideav Gunnekleivfjorden.
Forslagsstillerskommentar:
1. I samrådmed kommunenble uttalefrist forlenget med 14 dager.
2. Det kan væreaktuelt at massertil deponeringkommerfra nytt E18-anlegg– men dette er
ikke sikkert/avgjøresikke ifm. regulering.I gjeldendereguleringsplan(bestemmelserpkt.
2.1.3)er det avgjort at anleggstrafikki tilknytning til utfylling/virksomhetpå utfylt område
skal gå via Kulltangenkrysset.Dennebestemmelsener opprettholdt i foreliggende
planforslag.
3. Det vurderesikke som noe mulig/aktuelt alternativ å leggeRV-trasèpå terreng langsvestside
av fjorden, eller over planlagt utfylt område.Det tas sikte på at trafikkløsningfor HIPog
planlagt utfylt områdei Gunnekleivfjordenskal opprettholdes– med tilknytning til
rundkjøringpå Kulltangen.Statensvegvesenhar bekreftet at de deler vurderingenav at
reg.planenfor GunnekleivII ikke vil innvirkepå planarbeidetfor ny RV36– jf. pkt. 2.

6.14

Per ÅgeEriksenog JohnReidarSolstad,23.08.2021

PÅEog JRSopplyserat det i nylig møte med vegveseneter bragt på det rene at trasèvalgfor
ny RV36fortsatt er uavklart – og at riksveitrasèenkan havnepå vestsideav
Gunnekleivfjorden.Planarbeidetfor GunnekleivII bør avventesinntil det er avklart hvor den
nye riksveienvil gå.
Forslagsstillerskommentar:
Jf. pkt. 6.2 og 6.13.
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7.

Beskrivelseav planforslaget

7.1

Planforslaget

Plannavn:Reguleringsplan
for GunnekleivII, planID430.
Planforslagetbestårav:
o Plankarti målestokk1:2000(A1) datert 20.02.2022.Plankartetforeliggerdigitalt i pdf, dwg
og sosiformat.
o Reguleringsbestemmelser,
datert 20.02.2022.
o Planeskrivelse,datert 20.02.2022– med vedlegg.
Planområdetsavgrensingfremgår av plankartet.

7.2

Reguleringsplanens
hensikt

Hensiktenmed planforslageter å endre form på utfylt areal i fjorden – i forhold til den formen som
er hjemlet i gjeldendeplaner. Løsningendet tas sikte på vil være mindre utfordrende mht.
nødvendigemiljøteknisketiltak mot spredningav forurensing.Foreliggendeplanforslag
opprettholder ellers prinsippløsningenesom alleredeer hjemlet i gjeldendereguleringsplanfor
området:
o Tildekkingav forurenset fjordbunn
o Arealbruki byggeområder,og samletutstrekningav byggeområder
o Utbyggingsvolumog tillatte byggehøyderi byggeområder
o Prinsippløsningfor trafikkavvikling
o Prinsippløsningfor grønnstruktur,med etableringav turdrag
o Etableringav øyer for hekkendefugler
Etter at den gjeldendereguleringsplanenfor området ble vedtatt (2008)har Miljødirektoratet rettet
krav til NorskHydro ASAom at tildekkingav bunneni Gunnekleivfjordenskalgjennomføres.
«Tildekkingsprosjektet»
kan dermed sieså være uavhengig/løsrevetfra plan- og utredningsarbeidet.

7.3

Reguleringsformål

Reguleringsplanen
leggertil rette for følgendearealbruk:
Bebyggelseog anlegg(pbl § 12-5 nr. 1)
Kontor / Industri

KI1- KI5

Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)
Veg
V1 – V3
Jernbane/Sporveg
JS
Grønnstruktur(pbl§12-5nr. 3)
Turdrag
Park
Naturområde

TD
P1- P4
N1 – N6

Bruk og vern av sjø og vassdrag(pbl § 12-5 nr. 6)
Friluftsområdei sjø og vassdrag FSV1– FSV2
Idrett / Vannsport
IV1 - IV2
Hensynssoner,
sikringssoner(pbl § 11-8a)
Frisikt
H140
Hensynssoner,
Faresone(pbl § 12-6 / § 11-8a):
Trykksoner
H350
Høyspentluftstrekk
H370
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7.4

Planlagtarealbruk og utforming av området

Den planlagteformen på utfylt områdeer tilpassetslik at nye landområderdekkerarealerpå
fjordbunnensom ellers vil være svært krevendeå tildekke (jf. planlagtsaneringav fjordbunnen).
Den foreslåtte formen på utfylt områdeer mer kompakt – og er trukket lengermot nord -enn
terrengformensom visesi gjeldenderegulering.Prinsippløsningerfor arealbruker opprettholdt som i
gjeldenderegulering,jf. pkt. 7.2. Det er redegjort for landskapsvirkningen
av den endrete
terrengformeni vedlagtlandskapsvurdering
/ KUog i beskrivelsenspkt. 8.

Figurer12 og 13, gjeldendereg.plan+ forslag til endret form på utfylt område

7.5

Bebyggelseog anlegg

7.5.1

Kombinerteformål Kontor/industri, KI1-KI6
OmrådeneKI – KI6skalnyttes til arealbrukkontor/industri. KI1er eksisterendeutfylt område,
som alleredeer bebygget.For å skapeharmoniskebygningsmiljøer/delområder
skaltypiske
kontor- /administrasjonsbyggsøkessamlokaliserti områderKI3og KI4.Virksomhetermed
behovfor store tomter og/eller bygningsvolum,skalsøkesanlagti områderKI2eller KI5.I
KI1-KI5kan det ogsåtillates oppføringav felles p-anlegg,samt nødvendigebyggfor tekniske
anlegg.

7.5.2

Arealutnyttelse
Tillatt arealutnyttelseer satt tilsvarendegjeldendereguleringsplan,med 50%BYAi områder
KI2og KI5.I områderKI3og KI4,som fortrinnsvisskalnyttes til kontorbebyggelse,vurdereså
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tåle noe høyerearealutnyttelse.I disseområdenetillates derfor arealutnyttelse60%- også
dette i samsvarmed gjeldenderegulering.Parkeringpå bakkeplanskalikke medregnesi BYA.
7.5.3 Byggehøyder
Etter at gjeldendereg.planfor Gunneklevble vedtatt (2008)er farenivåmht. flom hevet 0,1m
– fra kote +2,6mtil kote + 2,7 (jf. kommuneplanensbestemmelserpkt. 3.3.3.2).Det er derfor
foreslått å justere maksimalttillatte byggehøydertilsvarende:
«I områdeKI1skalmønehøydeikke overskridekote +15,1
I områderKI2-KI5skal mønehøydeikke overskridekote +24,1
Det krevesi tillegg variasjoni byggehøyderlangsbreddenav Gunnekleivfjorden.»
7.5.4

Organiseringav tomter og bebyggelse
Reguleringsbestemmelsene
krever at bebyggelsenskalplasserespå en samordnetog
strukturert måte, innenfor byggegrenserangitt på plankartet.Der byggegrenseikke er vist,
gjelder formålsgrensesom byggegrense.
I områderKI1,KI2og KI3skalbygningsvolumerog tomtegrenserorganiseresog formesmed
hovedretningervinkelrett på/parallelt med Hydrovegen.
I områderKI3og KI4skalbygningsvolumerog tomtegrenserorganiseresog formesmed
hovedretningertilsvarendeden eksisterendekvartalsstruktureni industriområdet.
Prinsippfor organiseringav bebyggelsenfremgårav illustrasjonsplantil planforslaget.

Figur14, illustrasjonsplan
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7.5.5 Utforming av bebyggelse
For å sikreat byggeområderog bygningsmiljøfremstår harmoniskmot omgivelsenekrevesdet i
reguleringsbestemmelsene
at:
«Nybyggskal utformesmed hovedvolumersom har flate eller slakt hellendepulttak. For å unngå
eksponeringav langeog høyefasadermot Gunnekleivfjordenskal ny bebyggelsepå utfylt områdei
størst mulig grad organiseresog plasseresmed kortfasadermot Gunnekleivfjordenog Hydrovegen.
Bygningerpå utfylt områdeskal gis materialbrukog fargesettingsom bidrar til at bygningsmassen
–
sammenmed utomhusanleggog grønnstruktur- fremstår på en avdempetmåte mot omgivelsene.»
7.5.6 Utomhusareal
For å sikreat utomhusarealfremstår harmoniskmot omgivelsenekrevesdet i
reguleringsbestemmelsene
at:
«Utomhusarealpå den enkeltetomt skal opparbeidesi samsvarmed godkjentlandskapsplan.Store
trær i vegetasjonsvolumer
skal om nødvendigplantesfor å skapebalansemellom store
bygningsstrukturerog uterom. Eventuellearealerfor utendørslagring skal skjermesmed vegetasjon
eller anordnespå en måte som kommunenkan akseptere.Størrep-plasserpå bakkeplanskal ha
innslagav rabatter med trær».
7.5.7 Parkering
P-plasserkan opparbeidespå den enkeltetomt, i p-kjeller eller felles p-anlegg.P-plasser/p-anlegg
kan tillates anlagti byggeområderi planområdet,eller på egnet sted utenfor planområdet.For
kontorformål tillates det maksimalt1 parkeringsplass
pr. 50 m2 BRA.For industriformåltillates det
maksimalt1 parkeringsplass
pr. 100 m2 BRA.For industribyggog kontorbyggkan maksimumskravet
for antall parkeringsplasser
fravikes,dersomdet etter kommunensskjønnog i samrådmed utbygger
er behov for dette (jf. kommuneplanensbestemmelserpkt. 1.6.1.8).
Nødvendigegjesteparkeringsplasser,
HC-plasserog plassfor sykkelparkeringskalanleggesnær
inngangertil bygning.Parkeringsarealer
i friluft skalikke medregnesi bebygdareal.

7.6

Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur

7.6.1 Veg,V1
OmrådeV1 omfatter del av Hydrovegen,med tilhørendegangvegog rabatter. Avgrensingenav
området er tilpassetnødvendigbreddeutvidelsefor evt. etableringav kollektivfelt i nordre del av
vegen.Reguleringsbestemmelser
åpner ogsåfor at det tillates etableringav skinnegangfor Bybaneni
kjørebaner.
7.6.2 Veg,V2 og V3
V2 og V3 er samle-/adkomstvegersom skalbetjene byggeområdenepå utfylt område.Det tillates
etableringav nye adkomstveierog avkjørslertil de to vegene.V2 og V3 skalutformes med fortau –
og med gangforbindelsetil planlagtturdrag langsGunnekleivfjorden.
7.6.3 Jernbane,JS
OmrådeJSskalopprettholdessom jernbanetrase.Togtrafikki området kan tillates dersomtrasèen
gis forskriftsmessigskjerming/sikringmot kryssendekjøre- og gangveger,mot byggeområdeK1,og
mot tilstøtende grønnstruktur.
7.6.4 Kollektivtrafikk
Planforslagetleggertil rette for opparbeidingav kollektivfelt for nordgåendebusser– i nordre del av
Hydrovegen.Det tillates etableringav trasè for Bybaneni kjørebanerpå Hydrovegen.
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7.6.5 Tekniskinfrastruktur
Nødvendigebyggfor tekniskeanleggtillates oppført i byggeområdenei planområdet.
Overvannshåndtering
skalhåndtereslokalt, med fordrøyningi grunnen– og flomveier til fjorden.
Nødvendigtekniskinfrastruktur forutsettes ellers anlagti grunnen– og dokumentert ifm. søknadom
tiltak, jf. bestemmelsenespkt. 2.1.3.

7.7

Grønnstruktur

Planforslagetopprettholder den regulerteprinsippløsningenfor grønnstrukturi planlagtutfylt
område:
o Et sammenhengendegrøntbelteomslutter byggeområder,og dannerbuffer mot fjorden
o Parkområdeetableressentralt i utfylt område
o Etableringav turveg i grøntdragetlangsfjorden
o Etableringav øyer/holmer,med tilretteleggingfor fugleliv
Mulighet for/krav om ytterligere tilretteleggingfor allmennrekreasjonog opphold er nedtonet –
dette i samsvarmed kommuneplanensbestemmelser(jf. føringer for hensynssoneomkring
industriområdet).
Reguleringsbestemmelser
er supplert med krav som spesifisererhvordanområdeneskalbeplantes,
og opparbeides,slik at:
o godeopplevelseskvalitetersikres,og at grønnstrukturfremstår som nettopp dette
o faren for oversvømmelserreduseres
o vannetsnaturligekretsløpopprettholdes
o det biologiskemangfoldetivaretas/stimuleres
o det etablerespositiveestetiskelementeri industriparken.
I turdrag og parkområderkan det etableresgangforbindelser,samt oppføringav konstruksjonerog
installasjonersom eksponererog gjenspeilervirksomheteni industriparken.

7.8

Bruk og vern av sjø og vassdrag

7.8.1 Friluftsområdei sjø og vassdrag,FSV1og FSV2
OmråderFS1og FS2i Gunnekleivfjordenskalvære tilgjengeligefor allment friluftsliv og rekreasjon- i
form av småbåttrafikk.Det kan ifm. videre prosjekteringog planleggingav turdrag TDtillates mindre
avvik fra regulerteformålsgrensermellom områderTDog FSV1.
7.8.2 Idrett / vannsport,IV1 og IV2
OmrådeIV1 kan nyttes til ro-/ regattabane.Banenskalanleggespå en måte som ivaretar nødvendige
hensyntil framkommelighetfor småbåttrafikk.I områdeIV2 kan det tillates byggingav startanlegg,i
form av utfylling eller bryggeinntil søndreende av selverobanen.
Ogsåfjordbunnenunder IV1 og IV2 skaltildekkes,jf. bestemmelsenespkt. 2.2.2og 5.2.

7.9

Hensynssonerog bestemmelsesområder

7.9.1 Sikringssonerfor frisikt, H140
Frisiktsoneri regulertekryssvisespå plankart.I frisiktsonerskaldet ikke forekommesikthindringer
som er høyereenn 0,5m over tilstøtende vegbane.
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7.9.2 Flomsone,H320
Landarealenei utfylt landområdeer i hovedsakplanlagtetablert med toppnivå ca. kote +2.5,som er
like under flomnivå (kote +2.7).Utfylt områdeer derfor vist som flomutsatt arealpå plankart.Det
krevesat gulvnivåi bygg- og konstruksjonersom ikke tåler å bli utsatt for flom – ikke skalanlegges
lavereenn kote +2.7.
7.9.3 Hensynssoneindustriområde,H350
Pågrunn av fare for storulykkeer det i kommuneplanensarealdelvist tre «belter» med ulike
hensynssoneromkring Herøyaindustripark– indre, midtre og ytre sone.I kommuneplanens
bestemmelserer det nedfelt krav om at ny virksomheti indre soneskalinkluderesi felles beredskap
og industrivernsom er gjeldendei industriparken.I midtre sonetillates tilretteleggingfor turveg,
men ikke annenspesielltilretteleggingfor forsamling,rekreasjoneller opphold for allmennheten.
Disseføringeneer opprettholdt i reguleringsbestemmelser.
7.9.4 Hensynssonehøyspent,H350
Fareområdeunder og inntil eksisterendehøyspentluftstrekk visespå plankart – i samsvarmed
kommuneplanog gjeldenderegulering.Restriksjonerfor arealbrukeni dette området er opprettholdt
i samsvarmed gjeldenderegulering.

7.10

Dokumentasjons-og rekkefølgekrav

7.10.1 Dokumentasjonskrav,
generelt
Dokumentasjonskrav
opprettholdessom i bestemmelsertil gjeldendereguleringsplan,med krav om
at det ifm. søknadom tiltak skalpresenteresoverordnetplan for grønnstruktur,tekniskplan,
landskapsplan.
7.10.2 Dokumentasjonskrav,
miljøforhold
Dokumentasjonskrav
opprettholdessom i bestemmelsertil gjeldendereguleringsplan,med krav om
at det ifm. søknadom tiltak skalpresenteresnærmeredokumentasjonfor
o Utfylling i fjorden – dokumentasjonfor at nødvendigehensyntil å unngåforurensing
ivaretas,dokumentasjonfor at miljøtekniskeløsningerog terrengstabilitetivaretas
o Tildekkingav fjordbunn – krav om varslingav kommunen,ved gjennomføringav tiltak. Øvrige
dokumentasjonskraver tatt ut av bestemmelser,sidentiltaket gjennomføresi regi av
Miljødirektoratet.
o Luftkvalitet – krav om tillatelse ifm. evt. utslipp fra ny virksomhet
o Støyhåndtering– løsninger/rutinerfor anleggsfaseog permanentsituasjon
o Miljørisiko – krav om spesiellvurderingav 4 konkrete,aktuelleproblemstillinger
Dokumentasjonskrav
er i tillegg supplert med krav om gjennomføringav rutiner som vil forebygge
mot spredningav svartelistete/uønsketearter. Det visestil reguleringsbestemmelser
pkt. 2.2.
7.10.3 Dokumentasjonskrav,
udetonerte eksplosiver
Det visestil beskrivelsenspkt. 4.15.2.HIPvurderer at:
o Sannsynlighetenfor å støte på og utløseudetonerte eksplosiverpå fjordbunneni forbindelse
med utfylling er liten.
o Etter utfylling vil det liggeet «caplag»på 6 til 15 meter med masserover eventuelle
udetonerte eksplosiver.
o Fundamenteringfor nybygg(peling)på utfylt områdeder det er størst risiko for forekomst av
udetonerte eksplosiverbør gjennomføresmed ubemannet,fjernstyrt redskapeller på annen
måte som ikke medfører helsefareved evt. eksplosjon
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Nødvendigehensyntil ivaretakelseav sikkerhetmht. evt. forekomstav udetonerte eksplosiver
vurdereså være ivaretatt i reguleringsbestemmelser
pkt. 2.3.2,der det krevesat det i forbindelse
med søknadom tiltak skaldokumentereshvordantiltaket skalgjennomføresfor å unngåhelsefare
pga.evt. forekomst av udetonerte eksplosiveri grunnen.
7.10.4 Rekkefølgekravgenerelt
Rekkefølgekravopprettholdessom i bestemmelsenetil gjeldendereguleringsplan,med krav om at:
1. Utfylt områdeskal(med forbehold) etableresgradvisnordfra
2. Anleggstrafikkskalgå via Kulltangen-krysset(ikkevia Fjordgata)
3. Etableringav hele det planlagtelandområdetskalutføres før bebyggelsei søndredel av
utfylt område(områdeKI5)kan tas i bruk
4. Grønnstrukturog samferdselsanlegg
etableresog ferdigstillesparallelt med utbygging
Det visestil reguleringsbestemmelser
pkt. 5.
7.10.5 RekkefølgekravFjordgata/Klevstrandkrysset
I bestemmelsertil gjeldendereguleringsplaner det stilt rekkefølgekravknyttet til utbedring av
samferdselsanlegg
i Fjordgataog Klevstrandkrysset.
Disseutbedringstiltakeneer nå gjennomført.
Rekkefølgekravene
knyttet til Fjordgataog Klevstrandkrysseter derfor utelatt fra planforslaget.
7.10.6 Rekkefølgekravkollektivfelt
I bestemmelsertil gjeldendereguleringsplaner det stilt krav om etableringav kollektivfelt i
nordgåendefelt i Hydrovegen– før nybyggpå utfylt områdekan tas i bruk.
Etter at gjeldendereg.planble vedtatt er utforming av rundkjøringeni Kulltangen-kryssetforbedret
på en måte som gir mer effektiv trafikkavvikling.Det planleggesomleggingav rv36, noe som vil
medførereduserttrafikkbelastningi Kulltangen-krysset.
Det foreslåsderfor å erstatte gjeldenderekkefølgekravmed krav om at etableringav kollektivfelt må
vurderesnår konsekvenseneav omleggingenav rv36 er bragt på det rene. Det bemerkesat nordre
del av Hydrovegen– og selveKulltangenkrysset- er offentlig veggrunn,som ikke omfattes av
reguleringsplanenfor GunnekleivII. Dersomkollektivfelt innenfor planområdetskalha noen effekt,
må det ogsåetablereskollektivfelt på den delen av Hydrovegensom liggernord for planområdet.
Det visestil vedlagtnotat med trafikkvurdering.

7.11

Arealoppstilling
Bebyggelseog anlegg(pbl § 12-5 nr. 1)
Kontor / Industri
KI1- KI5

156,42daa

Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)
Veg
V1 – V3
Jernbane/Sporveg
JS

54,65daa
2,09 daa

Grønnstruktur(pbl§12-5nr. 3)
Turdrag
Park
Naturområde

28,16daa
23,14daa
2,80 daa

TD
P1- P4
N1 – N6

Bruk og vern av sjø og vassdrag(pbl § 12-5 nr. 6)
Friluftsområdei sjø og vassdrag
FSV1– FSV2
Idrett / Vannsport
IV1 - IV2

371,56daa
180,42daa

Planområdettotalt

819,25daa
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8.

Konsekvensutredning

Utbyggingsalternativetvurdereså få «ingenkonsekvens»for tema landskap,«stor positiv
konsekvens»for tema utfylling i sjø - HMS,og «ingenkonsekvens»for tema forurenset fjordbunn.
Det er konkludert med at de positivekonsekvenseneav Utbyggingsalternativeti sum er store, og at
planforslagetfor Gunnekleivfjordenbør leggesfram for politisk behandling.KU-dokumentfølger
vedlagt.

9.

Andre konsekvenserav planforslaget

9.1

Forhold til statlige planretningslinjer

9.1.1 Retningslinjefor samordnetbolig-, areal-og transportplanlegging26.09.14
Planforslagetleggertil rette for effektiv arealbrukog samlokaliseringmed eksisterende
næringsvirksomhet– i et relativt sentralt beliggendeområde.Det tilretteleggesfor gange,sykkelog
kollektivtransport.Forurensetfjordbunn skalsaneressom ledd i gjennomføringav planlagtetiltak.
Planforslagetvurdereså væreutformet i samsvarmed den aktuelleretningslinjen.
9.1.2 Retningslinjerfor klima- og energiplanleggingog klimatilpasning28.09.18
Planforslager utformet med hensyntil klimaendringermed økte nedbørsmengderog økt
havvannstand.Lokaliseringinntil eksisterendenæringsområdemuliggjørmiljøvennligeløsningermed
varmegjenvinningog bruk av fjernvarme.Planforslagetvurdereså væreutformet i samsvarmed den
aktuelle retningslinjen.
9.1.3 Retningslinjefor differensiert forvaltning av strandsonenlangssjøen
Det leggestil rette for allmennferdsel på fjorden og i randsonenlangsdenne.Planlagtarealbruk
vurdereså være i samsvarmed retningslinjefor strandsoneforvaltning.
9.1.4 Rikspolitiskeretningslinjerfor å styrke barn og ungesinteresseri planleggingenT-2/08
Planforslagetleggertil rette for trafikksikreløsningerfor myke trafikanter, samt turdrag langs
Gunnekleivfjorden.Hensynettil barn og ungesinteresservurderesikke å værespesieltrelevant i
dette området/denneplansaken,jf. pkt. 4.10.
9.1.5 Tilgjengelighetfor alle, RundskrivT_5/99B
Reguleringsbestemmelsene
krever at det skalsikresforskriftsmessigtilgjengelighettil bygningerog
uteområder- for alle brukergrupper– og at det skalleggesvekt på utforming av gangsoneri
planområdet,med hensyntil trygg ferdselfor alle, - inkludert bevegelses-og orienteringshemmede.
Hensyntil RundskrivT 5/99B vurdereså væreivaretatt
9.1.6 Retningslinjerfor behandlingav støy i arealplanlegging,T-1442
Håndteringav støy er vurdert i tidligere konsekvensutredning.
Bestemmelserfor temaet er
opprettholdt, jf. bestemmelsenespkt. 2.2.4.Hensynettil føringer gitt i T-1442vurdereså være
ivaretatt.
9.1.7 Retningslinjerfor behandlingav luftkvalitet i arealplanleggingen
T-1520
Reguleringsbestemmelser
krever at det for evt. utslipp fra ny virksomhetskalinnhentestillatelse
etter Forurensingsloven.
Nødvendighensyntil luftkvalitet vurderesmed dette å være ivaretatt.
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9.2

Forhold til regionaleplaner

9.2.1 ATPGrenland2014- 2025/ ATPTelemark2015 - 2025
Den planlagtearealbrukenvurdereså være i samsvarmed kommuneplanensarealdel– og således
ogsåi samsvarmed ATPGrenland.
9.2.2 BypakkeGrenland
Planforslagetleggertil rette for gangeog bruk av sykkel.Det er etablert bussrutetil planområdet.
Mulig etableringav Bybaneer hensyntatti planforslaget.
Mulig etableringav jernbane(godsterminal,HIP)er hensyntatt.
Planforslagetleggertil rette for etableringav kollektivfelt i Hydrovegen,sør for Kulltangen-krysset.
Reguleringsbestemmelser
krever at behovetfor etableringav dette kollektivfeltet skalvurderesnår
ogsåkonsekvenseneav omleggingav rv36 kan vurderes.Det krevesi tillegg at vurderingav
kollektivfelt skalvære utført før bebyggelsepå søndredel av utfylt områdekan tas i bruk.
Planforslagetvurderesmed dette å støtte opp om Bypakkas«nullvisjon»for veksti biltrafikken i
Grenland.

9.3

Samfunnssikkerhetog beredskap

Nødvendigehensynvurdereså væreivaretatt. Det visestil vedlagtROS-analyse

9.4

Biologiskmangfold

Planforslageter etter vår vurderingutformet i samsvarmed naturmangfoldlovensparagrafer§§ 8-12
som kreveslagt til grunn for planarbeid.Temaeter vurdert på følgendemåte:
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Hensyntil natur- og miljø ble utredet ifm. utarbeidelseav gjeldendereg.planfor området.
Vurderingersom ble gjort i denneforbindelseer gyldigeogsåfor foreliggendeplan – sidentiltakets
konsekvenserfor naturmangfoldeter uforandret.
Registreringerpå Miljøverndatabankensog Artsdatabankensnettsider er sjekket.Det er gjennomført
befaringeri landområdet.Faginstans(Statsforvalteren)har uttalt segifm. varslingom oppstart av
planarbeidet.
Kunnskapsgrunnlaget
for plansakenog planlagtetiltak vurdereså væretilfredsstillende.
§ 9 Førevar – prinsipp
I reguleringsplanens
bestemmelserpkt. 2.2.5«Miljørisiko»krevesdet at det ifm. videre planlegging
og prosjekteringskalgjøresytterligere undersøkelserog vurderinger– bl.a. for å unngåuønskete
hendelsersom vil være skadeligefor natur og miljø.
Planforslageter supplert med krav om rutiner og tiltak for å unngåspredningav svartelistete,
uønsketearter.
Planforslag/planlagtetiltak vurdereså ivareta «føre var – prinsippet».
§ 10 Økosystemtilnærmingog samletbelastning
Pålagttildekkingav fjordbunnenvil medføreat plante- og dyreliv på stedet må reetableres.
Tildekkingenmedførersamtidigen positiv konsekvens,ved at spredningav miljøgifter reduseres– og
at det reetablerte naturmiljøet vil oppnå en vesentligforbedret tilstand, jf. pkt. 6.5. Planforslaget
medfører i tillegg positivekonsekvenserfor naturmangfoldetved etableringav ny, artsrik
grønnstruktur,åpnevannføringerog nye øyer tilrettelagt for fugleliv.
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§ 11 Kostnaderved miljøforringelse
Planforslagetmedfører ikke miljøforringelse,men miljøforbedring.
§ 12 Miljøforsvarligeteknikkerog driftsmetoder
Det må forutsettes at planlagtutbygging/anleggskalgjennomførespå en måte som ikke medfører
negativekonsekvenserfor naturområderog naturmangfoldetutenfor/ i nærhetenav planområdet.

9.5

Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke forekomst av kulturminner i planområdet– og planlagtetiltak vurderesikke å innvirke på
verneinteresserknyttet til bygningsmiljøutenfor planområdet.Bestemmelsefor ivaretakelseav
automatiskfredete kulturminner er tatt inn i reguleringsbestemmelsene,
i samsvarmed anmodning
fra kulturminnevernet.

10. Vedlegg
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4. Mottatte uttalelsertil varselom oppstart av planarbeid
5. Uttale fra vegvesenet
6. Illustrasjonsplan,Gullik GulliksenAS/ BørveBorchseniusArkitekter AS
7. 3D-illustrasjoner,BørveBorchseniusArkitekter AS
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Gullik GulliksenAS
9. Notat trafikal vurdering,AsplanViakAS
10. Notater geoteknikk,stabilitet og miljøteknikk,NGI
11. ROS– analyse
12. Konsekvensutredning
reg. GunnekleivII, 20.02.2022
13. Gjeldendereguleringsplanfor Gunneklev,plankart og bestemmelser(2008)
14. Sammendrag,KUtil gjeldendereguleringsplanfor Gunneklev(2007)
15. Sjekkliste
16. Vurderingudetonerte eksplosiver,ADEDE2018
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