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FELLESFORUM

 
 
Referat fra oppfølgingsmøte 7.6.17 med ordfører etter 
folkemøte på Herøyahuset 10.5.17. 
 
Fra Herøya Fellesforum møtte Gordon Kleppe, Anne Mari Bjurholt og Jan Hovinbøle. 
Fra kommunen: Ordfører Robin Kåss og Kjell Lillestøl. 
 
Konklusjonene i  oppfølgingsmøte er nedfelt som ” avtalt” under hvert enkelt punkt som 
vi berørte i folkemøte. 
 

- Bypakke Grenland tiltak på strekningen Sam Eydesgt.-Klevstrandkrysset. 
Viser her til brev av 2.1.17 til Statens Vegvesen og ordfører Robin Kåss vedrørende denne 
saken. Brevet er utformet som et høringsutkast til Statens vegvesen, samt ordfører som 
ansvarlig for politisk behandling og endelige vedtak i dette som er et Bypakke Grenland 
prosjekt. Vi etterlyser tilbakemelding om tiltak og avklaring på spørsmålene i nevnte 
høringsuttalelse.  
 

Avtalt : 
Det foreligger nå en ny reguleringsplan for tiltaket.  
Ordfører ber om et møte med vegvesenet hvor også HFF deltar.  
 
- Utfylling av steinmasser i Gunnekleiva. 
Hva er status mht deponering og bruk av steinmasser fra E18 tunnellene? Dersom de skal 
benyttes til utfylling av fjorden og transporten foregår på lastebiler er vi bekymret for barnas 
sikkerhet på skolevei i Herøyaveien og i Fjordgata, samt støy og støvplager fra og av 
transporten. 
 

Avtalt: 
Pr.idag er det ikke sannsynlig at masser fra nye E18 vil bli brukt til utfylling i 
Gunnekleiva. Gjennomføring av utfyllingen fra annet anleggsprosjekt skjer 
sannsynligvis ikke før i 2019/2020. Planarbeid starter rundt juletider. HFF engasjerer 
seg i saken.  
 
- Busstilbud tilbake der folk bor. Bypakke Grenlandprosjekt? 
Det er et uttalt ønske fra mange om at busstilbudet på Herøya utvides til å omfatte den gamle, 
indre rute. Slik det er nå må folk gå ned til Fjordgata eller Herøyaveien for å benytte tilbudet. 
For mange eldre og uføre dreier dette seg om opp mot en kilometers vei. Fra politikere i dag 
er det et ønske om at folk i større grad skal benytte kollektivtransport. Da må bussene gå der 
folk bor. Kan kommunen bidra til å få et slikt tilbud tilbake, enten i regi av Bypakke Grenland 
eller på annen måte? 
 

Avtalt: 
Ordfører har tatt denne saken om i fellesrådet. Ordfører ber fylkeskommunen om et 
møte hvor HFF også deltar. 
 
- Frierstranda- status og muligheter 
Så vidt en vet er Frierstranda ikke solgt pr. dags dato. Vil kommunen kunne bidra med dialog 
med Hydro som eier og selger med tanke på en mulig omregulering av andre friområder på 
Herøya i bytte mot Frierstranda. Eventuelt kommunalt oppkjøp av området til ønsket bruk for 
Herøyas befolkning? 
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Avtalt: 
Ordfører finner ikke å kunne delta i et eventuelt innledende møte med Hydro om et 
mulig makeskifte vedrørende Frierstranda opp mot områder som Hydro har gitt til 
kommunen og som i dag er regulert til friområder. Ordføreren mener vi må fremme 
forslag om omregulering i forbindelse med revisjon av gjeldende arealplan i løpet av 
inneværende valgperiode. HFF tar kontakt med oppgitt kontaktperson i Hydro med 
forespørsel om et møte om saken, da uten politisk medvirkning. Dette med formål å 
fremme en eventuell konkret sak for politisk behandling i kommunen.  
 
- Eldreboliger på Herøya. Hvor og hvordan? 
Pr. i dag har eldre svært få muligheter til fortsatt å bo på stedet når egen enebolig ikke lenger 
passer, grunnet sykdom, alder eller andre relevante årsaker. Frem til nå må eldre som ønsker  
bedre tilpassede boliger i stor grad flytte fra stedet, samt når behovet er der plasseres på 
sykehjem ellers rundt i kommunen. Hvordan ser kommunen på fremtidig eldrepolitikk på 
Herøya med tak på tilpassede boliger og sykehjemsplasser? Noen av oss ønsker sterkt å bo her 
livet ut. 
 

Avtalt: 
Utover det som er nedfelt i gjeldende arealplan kunne ordfører ikke komme med 
konkrete planer for hvordan en fremtidig utbygging av eldreboliger/ institusjonsplasser 
kan skje på Herøya. Han anmodet oss om å kontakte Boligigstiftelsen i PK v/Per Anders 
Oksum. I forbindelse med denne saken og den foregående(Frierstranda) tar HF kontakt 
med kommunens utviklngsavd. for en avklaring av eierforholdet til ledige friområder på 
Herøya.  
 
- Industrisikkerhet – info om oppfølgingstiltak etter siste smell 
Atter har vi vært vitne til en uønsket hendelse ved Herøya Industripark. Den siste smellen i 
ammoniakkfabrikken ble uttalt som meget alvorlig. Det har blitt stilt spørsmål rundt 
informasjonen til publikum i denne forbindelse. I den grad det ikke kommer tydelig frem i 
dagens møte, anmodes det om en snarlig avklaring av forebyggende tiltak, samt fremtidige 
informasjonsrutiner ved eventuelle lignende hendelser. Dette av hensyn til de som føler 
utrygghet ved slike hendelser. 
 

Avtalt: 
Viser her til orienteringen som ble gitt i folkemøte på Herøyahuset. Saken følges og tas 
eventuelt opp med Herøya industripark.   
 
 
- Skolesak- lokalisering og fremtidig struktur. 
I forbindelse med fremtidige tiltak i Herøyaveien er det fra vår side påpekt at skolens 
nåværende beliggenhet ikke er bra med tanke på begrepet- Trygg skolevei. Vi kan påvise 
glimrende alternativ beliggenhet for en fremtidig skole borte ved Herøyhuset. En slik løsning 
vil bidra til trygge forhold til skolebarn, samt langt større nærhet til idrettsannlegg og godt 
egnede naturområder til bruk i pedagogisk øyemed etc. 
 

Avtalt: 
Ordfører anbefalte her å fremme konkret innspill i forbindelse med revisjon av 
gjeldende arealplan. (I løpet av inneværende valgperiode.) Videre anbefalte han HFF 
om å be Porsgrunn Utvikling ved daglig leder Halvor Østerli om et møte.  
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- Herøya IF- kan kommunen bidra med aktuelle tilpassninger? 
Herøya IF har gjort en imponerende innsats med utbygging av baneanlegg etc i Idrettsparken. 
Det er særlig barneidretten som drar nytte av denne innsatsen. Ønsket medvirkning fra 
kommunen nå er: 
 

- Godkjenning av ny innkjøring fra ny Kiwi-tomt. Vil bidra til at man slipper å kjøre tunge 
kjørtøy over asfaltert basketballbane.  
 

- Kommunal drahjelp til nytt ventilasjonsanlegg/ varmeanlegg i hallen. Utbedringer er for stor 
investering for klubben i dag. 
 

-  På lang sikt: Ny flerbrukshall og klubblokaler. Kan ses i sammenheng med en 
hensiktsmessig samlokalisering med bedriftsidretten og en ny skoleplassering som tidligere 
nevnt.  
 

Avtalt: 
Spørsmålet om godkjenning av ny innkjøring fra nye Kiwitomta tas opp med 
kommunens faginstans. 
 
Vedrørende drahjelp til nytt ventilasjonsanlegg antydet ordfører idrettsrådet som rette 
instans. 
 
Når det gjelder ønske om ny flerbrukshall er det en sak vi må fremme i det løpende 
budsjettprosessene fremover. I den sammenheng bør dette ses i sammenheng med en 
fremtidig samlokalisering av en ny skole.  
 
- Arealplan fra 2011-12. Har det skjedd noe? 
Vi får fra tid til annen påpekt at Herøya har fått noe få andre har fått. Nemelig en Arealplan 
utarbeidet i 2011-12. En kan ikke se at særlig mye er utført av de angitte tiltakene i planen.  
En ber om en orientering om hvordan kommunen ser for seg oppfølgingen av denne planen 
iden grad det ikke kommer frem i dagens møte.  
 

Avtalt: 
Som nevnt legges det opp til at gjeldene arealplan fra 2011/12 skal revideres i 
inneværende valgperiode. Her må vi i fellesskap, innenfor hvert enkelt medlems 
interessefelt melde innspill som vil ha betydning for videreutvikling av Herøya.  
Så kan man jo spørre seg hva en arealplan er verdt når ingenting har skjedd innenfor 
nåværende plan ???  
 
 
Porsgrunn den 8.juni 2017. 
 
For arbeidsutvaklget i HFF 
 
Jan Hovinbøle 
Leder 


