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Uttalelse til reguleringsforslag - Porsgrunn - deponi av rene masser i 
Pasadalen - reguleringsplan - planid 645 

Vi viser til oversendelse 24. september 2021.  
 
Saken gjelder 
Saken gjelder offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Deponi av rene masser i Pasadalen, 
planid 645. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for kommunalt massedeponi for ikke-
forurensede masser. Reguleringen innebærer en utvidelse av eksisterende massedeponi. 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsvirksomhet, LNF-formål og offentlig 
eller privat tjenesteyting.    
 
Statsforvalterens fagavdelinger 
Statsforvalterens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer ikke 
er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, klima, landbruk, 
samfunnssikkerhet, folkehelse, barn og unges interesser og knyttet til gravplasser. 
 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en 
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges 
interesser i reguleringsplaner også på vegne av Statsforvalteren. Statsforvalteren viser til 
fylkeskommunens vurdering av barn og unges interesser i uttalelser til planvarsler og planforslag. 
 
Fagavdelingenes vurdering 
 
Vannforvaltning 
Det er av nasjonal interesse at vannforekomster skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, jf. 
forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) §§ 4-7.  
 
I notatet Miljø og overvann i Pasadalen beskrives dagens situasjon og forventede utfordringer 
knyttet til vann og avrenning. Utløp for oppsamlet overvann i Pasadalen er til bekk med utslipp til 
Storediket, som igjen renner videre til Leirkup. Vannforekomsten Storediket (016-3204-R) er i 

mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no
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portalen Vann-nett klassifisert til svært dårlig økologisk tilstand og Leirkup (016-1298-R) til dårlig 
økologisk tilstand.  
 
 I punkt 3.1.2 heter det at 
 

«Avrenning fra det nye deponiet har potensial til å utgjøre en negativ påvirkning på 
vannresipienten nedstrøms deponiet. Begrunnelsen for dette er muligheten for avrenning 
med høy andel partikler, inkludert skarpe partikler og nitrogen fra sprengstein, som kan 
resultere i nedslamming og oksygentapping av vannresipienten. Tiltak for å hindre et slikt 
scenario må etableres. Eksempler på tiltak er sedimentasjonssystem (sandfang, horisontalt 
våtmarksfilter, sedimentasjonsdam/basseng etc). Nødvendige tiltak kan etableres ved 
Pasagården, nedstrøms deponiet og jernbanen.»  

 
Det er imidlertid ikke gjort noen nærmere vurdering av konkret plassering, utforming og funksjon av 
rensesystem. Vi forstår det slik at disse forholdene er ment ivaretatt ved krav til 
miljøoppfølgingsplan og detaljprosjektering av overvannstiltak i bestemmelsene punkt 2.1 og 2.4, og 
at sedimentasjonstiltak skal vurderes nærmere i dette arbeidet. Slik miljøavdelingen ser det burde 
dette vært vurdert nærmere i forbindelse med planarbeidet. Vi registrerer at det fremgår av planen 
at tiltakene ansees som gjennomførbare. Det er avgjørende at det i det videre gjøres grundige 
vurderinger av hvilke rensetiltak som er nødvendige og at disse oppnår tilstrekkelig effekt.  
 
Vi er positive til at det i planbestemmelsene punkt 3.3 er stilt tydelige krav til at «overvannstiltak skal 
ikke føre til økt avrenning til vassdrag i forhold til dagens situasjon, og skal heller ikke påvirke 
vannkvalitet/miljø på en negativ måte». Plandokumentene burde imidlertid vært mer konkret og 
forpliktene med hensyn til hvordan det skal oppnås.  
 
Bestemmelsen i punkt 3.10 setter krav til rensesystem og prøvetaking av sigevann fra det nedlagte 
avfallsdeponiet, og at dette må verifiseres som tilstrekkelig. Miljøavdelingen støtter det, men det bør 
også fastsettes krav til prøvetaking av overvannet fra massedeponiet og planområdet som helhet og 
av resipient. Miljøavdelingen anbefaler at det i bestemmelsene settes krav til overvåkingsprogram i 
samsvar med vannforskriften, at kommunen skal godkjenne programmet og at overvåkingsdata skal 
registreres i Vannmiljø-systemet. 
 
Områdene det nevnes som aktuelt å etablere sedimentasjonstiltak, ligger dessuten utenfor 
planområdet. Miljøavdelingen finner det uheldig at planen legger opp til og synes å være avhengig 
av tiltak arealer utenfor planområdet. Det kan være flere utfordringer knyttet til disse arealene som 
da ikke blir avklart i forbindelse med planarbeid. Eksempelvis kan det tenkes at rensetiltak vil 
komme i konflikt med andre nasjonale eller regionale interesse. Dersom realiseringen av planen er 
avhengig av tiltak i disse områdene er det svært uheldig at arealbruken ikke avklares i 
reguleringsarbeidet.   
 
Etter miljøavdelingens vurdering avklares ikke utfordringene og tiltakene knyttet til avrenning til 
berørte vannforekomster tilstrekkelig i planforslaget. Vi gir faglig råd til kommunen om å i større 
grad synliggjøre og sikre gjennomføring av nødvendige tiltak. Herunder bør dimensjonering og 
arealbruk for sedimentasjonsbasseng og andre tiltak avklares, og det bør stilles krav om 
overvåkingsprogram for å dokumentere effekten av tiltak. 
 
Forurensning 
Det fremgår av plandokumentene at det er en mistanke om forurenset grunn i planområdet.  
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Miljøavdelingen vurderer at i lys av planens omfang og deponiets plassering nært avfallsdeponiet, 
burde faren for forurensning i grunnen vært nærmere avklart og vurdert i forbindelse med 
planarbeidet. Det er avgjørende at forholdet avklares, og vi registrerer at planbestemmelsene punkt 
3.4 setter krav til miljøtekniske grunnundersøkelser.   
 
Miljøavdelingen kan videre ikke se at faren for gassdannelser er omtalt i planarbeidet. Planområdet 
ligger i randsonen av avfallsdeponi og vi savner at faren for utslipp av helseskadelige gasser er 
nærmere omtalt og vurdert.  
 
Slik vi ser det avklarer ikke reguleringsplanen risikoen for forurensning, men utsetter eventuelle 
problemer til senere vurdering. Vi tillater oss å minne om at det i rundskriv H-5/18 
Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling, utgitt oktober 2018, punkt 2.11.1, heter at 
«ved siste plannivå er det ikke mulig å skyve nærmere avklaring av reell fare til byggesaken ved å 
sette vilkår for å innvilge byggesøknad» og at «kravet til ROS-analyse i loven § 4-3 vil da ikke være 
oppfylt». 
 
Vi registrerer at det i reguleringsbestemmelsene er satt krav til hvilke masser som kan deponeres, og 
stiller oss bak at det bør defineres i bestemmelsene. Bestemmelsen i punkt 3.7 kan imidlertid med 
fordel revideres slik at det fremgår tydelig at det kun er naturlige mineralske løsmasser, som tillates. 
 
Det er deponering av ikke-forurenset jord og andre naturlige mineralske løsmasser (som leire, sand 
grus og stein) som er unntatt fra bestemmelsene i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 
(avfallsforskriften) kapittel 9, jf. § 9-2. Vi viser videre til § 9-4 første ledd a), som beskriver et forbud 
mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall. 
 
Miljødirektoratets faktaark M-1243/2018 Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som 
ikke er forurenset informerer nærmere om hva som menes med at slike masser ikke er forurenset. 
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/desember-2018/mellomlagring-og-
sluttdisponering-av-jord--og-steinmasser-som-ikke-er-forurenset/. 
 
Også bestemmelsen i punkt 2.6 kan med fordel endres slik at det stilles krav om at det skal avklares 
med forurensningsmyndigheten om det kreves tillatelse etter forurensningsregelverket. Grunnen til 
det er at det ikke er gitt at tillatelse kreves, men at forurensningsmyndigheten må foreta en 
vurdering. Dersom tillatelse ikke kreves kan det fremstå uheldig å ha en reguleringsbestemmelse 
som krever at det er gitt tillatelse etter forurensningsloven.  
 
Støy 
Etter miljøavdelingens oppfatning burde støyforholdene vært vurdert nærmere i planarbeidet. Det 
heter i planbeskrivelsen punkt 5.9 at støy som følge av planlagt tiltak er knyttet til transport og 
tømming av masser. Videre står det at «det antas at støybelastningen fra planområdet vil være 
tilsvarende som dagens situasjon, dvs. støybelastningen vil ikke øke som følge av at 
trafikkbelastningen vil være tilsvarende dagens situasjon».  
 
Miljøavdelingen savner en mer faglig og etterprøvbar vurdering enn en antagelse, av hvorvidt 
utvidelsen av deponiområdet kan medføre økt støy for omkringliggende støyfølsom bebyggelse. En 
slik vurdering bør også omtale eventuell aktivitet i deponiet og ikke kun trafikkstøy, samt mulig og 
eventuell støy fra flere kilder i området. Vi oppfordrer kommunen til å vurdere støyforholdene 
nærmere før planen vedtas. 
 

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/desember-2018/mellomlagring-og-sluttdisponering-av-jord--og-steinmasser-som-ikke-er-forurenset/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/desember-2018/mellomlagring-og-sluttdisponering-av-jord--og-steinmasser-som-ikke-er-forurenset/
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For øvrig minner vi om at det nylig er vedtatt ny Retningslinje for støy i arealplanlegging T-
1442/2021. Kommunen bør revidere reguleringsbestemmelsene punkt 3.5, slik at det vises til ny 
gjeldende retningslinje eller omformulere teksten til å omfatte den til enhver tid gjeldende 
støyretningslinje. 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Helgås (e.f.) 
fungerende direktør i Miljøavdelingen 

  
 
Martin Storhaug Gran 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Pasadalen - Plan 
ID 645 - Porsgrunn kommune 

 Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til oversendelse datert 24.09.2021 vedrørende 
offentlig ettersyn av reguleringsplan for Pasadalen i Porsgrunn kommune. Uttalelsesfristen er satt 
til 05.11.2021.  

Planarbeidets hensikt og bakgrunn 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av massedeponi i Pasadalen. 

Planområdet utgjør ca. 18.9 daa. Planområde er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
næringsvirksomhet, LNF og offentlig/privat tjenesteyting, og er delvis omfattet av reguleringsplan 
for Vestfoldbanen parsell 12.2 med plan ID 376. Planforslaget er ikke i samsvar med overordnet 
plan.  

Fylkeskommune har tidligere uttalt seg til varslet om oppstart av planarbeid, jf. vårt brev av 
22.10.2018, hvor vi spesielt hadde kommentarer til samferdsel og kulturminneinteresser.  

Fylkeskommunens roller og ansvar 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt planforslaget til uttalelse i medhold av plan- og 
bygningslovens § 5-2.  

Fylkeskommunen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt planarbeid. Vi 
har en rolle som regional utviklingsaktør, planmyndighet og som planfaglig veileder. 
Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er nedfelt i 
overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter. 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en 
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges 
interesser i reguleringsplaner, også på vegne av Statsforvalteren. Avtalen begrenser ikke 
Statsforvalterens adgang til å fremme innsigelse.  

PORSGRUNN KOMMUNE 
Postboks 128 
3901 PORSGRUNN 
 
 
   

Seksjon for samfunn og plan 
Vår dato: 

Deres dato: 
Vår referanse: 

Deres referanse: 
Vår saksbehandler: 

  
    

26.10.2021 
24.09.2021 
21/32796-2 

   
Maja Christiansen 
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Fylkeskommunens vurdering 

Vestfold og Telemark fylkeskommune vil i punktene nedenfor kommentere på de delene av 

planforslaget som berører våre ansvarsområder:  

 

Samferdsel 
Frisikt i krysset med fylkesvegen og utformingen av tilkomstvegen/krysset like innenfor 
fylkesvegkrysset er viktig i denne saken. 

Regulert frisikt i fylkesvegkrysset f_SV2/Tveitanvegen ser tilfredsstillende ut slik det er regulert i 
planforslaget. 

Når det gjelder neste kryss, altså krysset f_SV1/f_SV2, så må det utformes bedre enn slik det 
framstår i dag og slik planforslaget viser. Jf. Gjeldende håndbok N100 Veg- og gateutforming. 
Avstanden mellom de to nevnte kryssene må økes, og vegen f_SV1 må smales inn mot krysset 
f_SV1/f_SV2. Vegradiusen i krysset f_SV1/f_SV2 må være 12 meter. For å få gjennomført disse 
forbedringene er det viktig at det stilles rekkefølgekrav knytta til bruk/opparbeidelse av nye 
områder til massedeponering i reguleringsbestemmelsene. 

 

Avslutningsvis 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ut i fra regionale og nasjonale interesser ingen ytterligere 

kommentarer til offentlig ettersyn av planforslaget. 

 

Med hilsen 

 Gerd-Louise Wessel    Maja Christiansen 
 Plankoordinator    Rådgiver    
        
          
 

Saksbehandler 

Gerd-Louise Wessel - koordinering/planfaglig   tlf. 924 07 389   e-post: gerdlouise.wessel@vtfk.no 

Maja Christiansen – planfaglig                        tlf. 984 80 428   e-post: maja.christiansen@vtfk.no 

Dag Steinar Ragvin – samferdsel                                      tlf. 941 69 476   e-post: dag.steinar.ragvin@vtfk.no 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan 

for deponi av rene masser i Pasadalen - Porsgrunn kommune - Planid 

645 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 24.9.2021. 

Om NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-

vann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå 

kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser 

innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven 

(pbl). 

På grunn av stor saksmengde i forhold til tilgjengelige ressurser har ikke NVE kapasitet til å gå konkret 

inn i alle reguleringsplaner som kommer på høring. NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og 

uttalelser til reguleringsplaner det blir bedt om faglig hjelp til konkrete problemstillinger. Etter en faglig 

prioritering gir vi hjelp til de kommunene som har størst behov. 

NVEs generelle tilbakemelding 

Som planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og ivaretatt i 

planforslaget. Vi har laget en Kartbasert veileder for reguleringsplan som leder dere gjennom alle våre 

fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i reguleringsplanen. Hvis 

dere ikke allerede har gått gjennom veilederen anbefaler vi at dere gjør det, og vurderer om våre 

saksområder er ivaretatt i planen. Dere må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser, jf. NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder i arealplanlegging. 

Dere kan også bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og veiledningen lagt 

opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/ . På NVEs internettsider finner dere koblinger 

til veiledere og verktøy. Det ligger også mye arealinformasjon på NVEs kartløsninger. 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
https://www.nve.no/arealplanlegging/
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Kommunens ansvar 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken. 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Astrid Flatøy 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Saksref:  201808934-4
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Vår saksbehandler:  Stig Hagelid Fjeldstad
Telefon:
Mobil:  +47 47977073
E-post:  stig.hagelid.fjeldstad@banenor.no

Porsgrunn kommune-Reguleringsplan -Deponi avrenemasseri Pasadalen -Plan ID 645-
BaneNORuttalelse

Vi viser til brevdatert24.9.21.

Vi er tilfreds med atadkomsttil rømningstunnelen erinnarbeideti planens punkt3.11. Vi ber om at
kravene til geoteknisk detaljprosjektering og overvannshåndtering håndheves avkommunen og at
detikke tillates tiltak som kan gi negative konsekvenserfor jernbanens infrastruktur.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
sjefPlanforvaltning
Bane, Driftog Teknologi

Stig Hagelid Fjeldstad
planlegger

Dokumentetergodkjentelektroniskogsendesutensignatur



Fra: Eigil Movik <eigil.movik@skien.kommune.no>
Sendt: 22. oktober 2021 09:52
Til: Porsgrunn Postmottak
Kopi: Espen Nordstrand
Emne: 21/13734-1 - Deponi av rene masser i Pasadalen - Plan ID 645 sendt fra

Porsgrunn kommune

Deponering av rene masser i Pasadalen –plan id 645 høringssvar.

Det vises til høringsbrev sendt til Grenland landbrukskontor den 24.09.21.

Til høringsbrevet har Grenland landbrukskontor følgende merknader:

Vedrørende punkt 3.8 i reguleringsbestemmelsene, fremmede arter: Her står det følgende:
Dersom masser som inneholder fremmede og uønskede arter oppdages skal tiltak for å
hindre spredning ved masseforflytning iverksettes. Oppdagelse av fremmede uønskede arter
betinger personell med spesialkompetanse. Dersom fremmede uønskede arter oppdages
etter at de har spiret vil det ofte kunne være for seint for å hindre ytterligere spredning. Det
bør derfor utarbeides mer konkret prosedyrer for å identifisere skadelige fremmede arter for
å unngå at slike blir transportert til deponiet. Det forutsettes også at det med bakgrunn i
dette ikke blir deponert organiske masser i deponiet.
Fauna/vilt:

o I og rundt Pasadalen er det mye ferdsel av rådyr. Det forutsettes at det i anleggsfasen
tas hensyn til dette slik at det ikke oppstår fare for at vilt kan fanges i midlertidige
strukturer (gjerde, vaier, merkebånd etc).

o Sigevann til bekk: Det forutsettes at vannkvaliteten i sigevannet både under og etter
anleggsfasen ivaretas slik vannlevende dyr nedstrøms deponiet ikke blir
skadelidende. Anadrom fisk er observert helt opp til nedre delen av Storediket, og
det er ønskelig at større deler av denne bekken på sikt kan bli anadrom
laksefiskførende.

Mvh
Eigil Movik

Landbruksrådgiver vilt, fisk, friluftsliv og miljø
Grenland landbrukskontor
Postboks 158 Sentrum
3701 Skien
Mob. 99 69 10 83
e-post: eigil.movik@skien.kommune.no

mailto:eigil.movik@skien.kommune.no


 

Styret 

Tveitanlia Borettslag         21.10.2021 

 

Porsgrunn kommune    

 

Reguleringsplan for deponi av rene masser i Pasadalen plan id 645, 

skal ut til offentlig høring og offentlig ettersyn. 

 
Vi viser til overnevnte sak. 

 

Det er viktig å påpeke at det allerede i dag er stor aktivitet i Pasadalen, med stor støy og trafikk. 

Borettslaget var i mange år sterkt plaget av lukt fra Pasadalen, og beboerne føler at de har betalt en høy 

pris for å være dens nabo. Det er derfor stor skepsis til overnevnte reguleringsplan. På vegne av 

Tveitanlia Borettslag kommer vi med flere sterke bekymringsmeldinger, og har følgende merknader ifm. 

reguleringsplan  om massedeponi i Pasadalen. 

 

 Nærhet til boligområder. 

 Meget langt tidsperspektiv 10-20 år.  

 Type masse som skal deponeres. 

 Støv, støy og andre miljø faktorer. 

  Risiko denne aktiviteten fører til i nærmiljøet med hensyn til økt trafikk på bla. på skoleveiene. 

 Tap av populært turområdet, og ut fra kartskisse, mener vi at de to skisserte feltene mot Nord -

Øst, ikke må bli berørt, da dette er midt i det mye benyttede rekreasjonsområdet for store deler 

av Tveten/Eidanger. 

 Sprengningsarbeid og avskoging. 

 Behov for fysiske barrierer. 

 Dokumentasjon av boligmassen med bilder, som kan brukes ifm. eventuelle erstatningssaker 

forårsaket av prosjektet.  

  

Det bemerkes også at borettslaget sitter igjen med dårlige erfaringer ifm. sprenging av Eidanger 

Tunellen. Det medførte ekstrem støy og rystelser, og med store vedlikeholdsutgifter på borettslagets 

avløpssystem grunnet rørbrudd og sprekkdannelser m.m. Styret sitter med stor skepsis til en eventuell 

tunnel for frakt av masse fra nye E-18 under Eidangerhalvøya til Pasadalen under borettslaget. Noe vi 

absolutt håper ikke kommer, sett opp mot erfaringene med rømningstunnelen under borettslaget ved 

forrige anleggsperiode.  

Borettslaget støtter ikke reguleringsplanen, og har ikke noe ønske om å bli nabo til et massedeponi. 

 

Med Hilsen 



For styret i Tveitanlia borettslag 

Ståle Johansen 


