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Forslag til reguleringsplan for Porsgrunn mekaniske verksted (PlanID 148) 

 

Begrenset høring områdestabilitet og krigsetterlatenskaper  
 

Hovedinnholdet i uttalelsene er forsøkt oppsummert i teksten under med rådmannens kommentarer: 

 
 

1. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, datert 19.05.2022 

Kommunen ba spesielt om innspill og faglig råd fra Statsforvalteren knyttet til temaet krigsetterlatenskaper.   

Statsforvalteren registrerer at kommunen har revidert reguleringsbestemmelsene og avsatt hensynsone knyttet krigsetterlatenskaper, og stiller seg bak 
det. Samtidig forutsetter de at kommunen oppdaterer ROS-analysen og tar inn temaet der. 

Ut over dette kan de ikke uttale seg nærmere til fagrapporten (fra ADEDE) eller gi kommunen ytterligere faglige råd om den konkrete håndteringen av 
krigsetterlatenskaper, og opplyser om at deres rolle knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap i plansaker er først og fremst å påse at alle risiko- og 
sårbarhetsforhold følges opp i planarbeidet. Deretter vil de veilede så langt vi har kompetanse til det og vise til aktuell myndighet eller fagmiljø som kan 
bistå videre, om vi er kjent med det. De opplyser om at det har vært flere saker hvor de har fått henvendelser knyttet til hvordan krigsetterlatenskaper 
skal håndteres i forbindelse med realisering av reguleringsplaner og ved utbyggingstiltak. I den forbindelsen har deres beredskapsstab gitt 
tilbakemelding om at de ikke har noen formell rolle knyttet til håndtering av krigsetterlatenskaper. Det er for ordens skyld også avklart med 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Dersom kommunen har behov for ytterligere bistand kan det hende at politiet som myndighet i 
forbindelse med aktivitet for liv og helse eller Forsvaret med kompetanse på slike eksplosiver kan bistå i veien videre. 

Rådmannens kommentar: 

Tas til orientering. ROS-analysen er supplert med temaet krigsetterlatenskaper.  

 

2. Grenland Havn, datert 04.05.2022 

Grenland Havn har ingen merknader til eller innspill i den begrensede høringen. 

Rådmannens kommentar: 

Tas til orientering. 

 

3. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), datert 22.04.2022 

Automatisk svarbrev hvor det opplyses om at DSB ikke har kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender derfor et generelt svar. Det er 
Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i plansaker. 
DSB opplyser om at dersom det likevel er behov for direkte involvering av dem i plansaken, bes det om at høringen sendes inn til DSB på nytt med 
tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs uttalelse til. 
 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen sendte 29.04.22 nytt brev til DSB og ber de konkret følge opp i denne saken.  

 

4. DSB, datert 18.05.2022 

DSB er fag- forvaltnings- og tilsynsmyndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven herunder Eksplosivforskriften. Eksplosivforskriften regulerer kun den 
sivile håndteringen av eksplosiver og omfatter derfor ikke krigsetterlatenskaper etter 2. verdenskrig, jf. Eksplosivforskriften § 2 første ledd. 

For uttalelse ber vi derfor kommunen ta kontakt med Forsvaret alternativt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen har vært i kontakt med blant annet Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for å avklare fagmyndighet, men kommunen har per i 

dag ikke fått avklart hvem som er rett fagmyndighet for potensielle krigsetterlatenskaper. 

 

 

5.   Kystverket, 13.05.2022 
Under forutsetning om at utfyllingen i elva planlegges slik den er beskrevet i notatet, har Kystverket ingen vesentlige merknader til tiltaket. 

Planområdet ligger nær arealutstrekningen til biled Porsgrunn - Skien. Dette medfører at søknad om tillatelse til utfylling i elva skal behandles av 

Kystverket etter havne- og farvannsloven, jf. havne- og farvannsloven § 14 andre ledd. Søknadsplikten etter havne- og farvannsloven er selvstendig og 

vil gjelde parallelt med en eventuell søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.  

Kystverket har ingen vesentlige merknader til notatet om risiko for forekomst av udetonerte eksplosiver fra 2. verdenskrig.  

Flytebryggeanlegg: Planforslaget legger til rette for etablering av bryggeanlegg langs Porsgrunnselva. I forbindelse med forrige høring uttalte vi oss til 

dette. Kystverket gjør oppmerksom på at det i den seinere tid er fremkommet nye opplysninger i saken som viser hvor næringstrafikken faktisk går, og 

opplyser om at foreslåtte flytebrygge i sør stikker for langt ut i farvannet. Ved ufrivillig motorstans vil man måtte påregne mindre avvik i kurs før man 
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får fartøyet under kontroll. Da vil et flytebryggeanlegg som stikker ut på denne siden av elva ligge svært utsatt til. Anlegget bør i en endelig søknad etter 

havne- og farvannsloven trekkes inn. De minner igjen om at tiltaket skal behandles av Kystverket, jf. havne- og farvannsloven § 14 andre ledd. 

 

Rådmannens kommentar: 

Tas til orientering. Det er lagt inn bestemmelse som sikrer at før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak i vassdraget (etter PBL), skal det foreligge 
tillatelse etter Havne- og farvannsloven.  

 

NVE fikk utsatt frist for uttalelse til 24.05.22: 

 

6. NVE, datert 24.05.2022 

NVE gir uttale til første del av høringen som omhandler områdestabiliteten. NVE har deltatt i møter og bistått kommunen i planprosessen i forhold til 
grunnforholdene. 

NVE anbefaler at planområdet utvides mot øst slik at erosjonssikringsområdet som strekker seg ut av planområdet blir omfattet. Vi anbefaler også at 
erosjonssikringsområdet har egen skravur/avmerking i plankartet. 
I tillegg til bestemmelsene som er foreslått i høringen, anbefaler vi at det blir tatt inn følgende fra GrunnTeknikks rapport i bestemmelsene: 

 risiko for flyteskred må vurderes i detaljprosjekteringsfasen. 

 erosjonssikringen er et minimumskrav, og det forutsetter at planlagte tiltak ikke forverrer stabiliteten (dvs. innenfor faresonen) 

 endelige sikringstiltak må sees i sammenheng med detaljprosjektering av planlagte kai-konstruksjoner 

 

Rådmannens kommentar: 

De foreslåtte bestemmelsene er tatt inn etter høring. Utvidelse av planområdet mot øst vurderes ikke nødvendig, da planområdet (planid 143 
Porsgrunn Porselensfabrikk) allerede viser ras/skredfare. 
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