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Orientering om ajourføring av formålsgrenser sør i Sydbruddet på Langøya,
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Hei,
Vi vil med dette informere Miljødirektoratet om at NOAH Solutions vil søke Holmestrand kommune om
en endring av områdereguleringsplanen for Langøya og av detaljreguleringsplanen for Sydbruddet.
Endringene av områdereguleringsplanen gjelder deponiets driftsperiode, mens endringen i
detaljreguleringsplanen for Sydbruddet gjelder for etterbruk etter avsluttet deponidrift.
Endringen i driftsperioden er i hovedsak en mindre justering av formålsgrensen til regulert
deponiområde, samtidig som det foreslås en endring av arealformål syd i Sydbruddet fra Industri til
Friområde (ca. 550m2). Endringen i detaljreguleringsplanen for Sydbruddet omhandler i hovedsak en
mindre utvidelse av hensynssonen for Annen fare – forurenset grunn, samt en mindre grensejustering i
formålsgrensen mellom regulert Friluftsformål og Friområde. Planområdet omfatter et mindre areal sør i
Sydbruddet, som vist i figur 1 og 2.
Oppstart av planarbeidet vil trolig varsles i mars 2022. Miljødirektoratet vil være høringspart for
reguleringsendringen.
Bakgrunnen for reguleringsendringen
NOAH gjennomførte i 2018-2019 sprengings- og sikringsarbeid syd i Sydbruddet på Langøya (også
betegnet som «Crossbanen») ned til ca. kote -80 for å utvide tilgjengelig deponivolum. Direktoratet for
mineralforvaltning (DMF) godkjente driftsplan for arbeidene 4. juli 2018. Utvidelsen var begrunnet i
behovet for å forlenge forventet deponikapasitet fra 2022 til sommeren 2024. Sprengningsarbeidene ble
gjennomført i samsvar med driftsplanen.
Før oppstart av steinuttaket syd i Sydbruddet var det kjent at løse steiner/blokker i den opprinnelige
bergveggen måtte sikres. Dette var også nødvendig for å legge til rette for fremtidig sikker deponidrift.
Basert på en samlet vurdering av fjellets beskaffenhet, kostnadene for ulike sikringsmetoder og forventet
resultat, ble det konkludert med at sprengning av ny kontur var den klart beste sikringsmetoden.
NOAH foretok i etterkant av sikringsarbeidet en oppmåling av ny bruddkant for å ajourføre
kartgrunnlaget som grunnlag for planlegging av deponidriften.
Oppmålingen viste at den nye bruddkanten enkelte steder går noe utenfor gjeldende formålsgrense for
massedeponi/ råstoffutvinning/ industri i områdereguleringsplanen for Langøya og grensen for gjeldende
hensynssone Annen fare - Forurenset grunn i detaljreguleringen for Sydbruddet, helt i sør. Ny bruddkant
ligger imidlertid innenfor injeksjonslinjen fra 2014-15, se nedenstående beskrivelse.
Geologisk barriere og injeksjonsskjerm
Den geologiske barrieren rundt Sydbruddet ble i 2014-15 forsterket ned til kote -15 ved injisering av
tettende masser. Vanntapsmålinger viste at barrieren oppfylte barrierekravet etter denne injiseringen.
De naturlige bergveggene under kote -15m tilfredsstiller kravene som stilles i avfallsforskriften.

Etter oppmåling av ny bruddkant ble det påvist at den nye kanten stedvis ligger nært injeksjonslinjen fra
2014-15. NOAH Solutions gjennomførte derfor kontroll av barrieren i sør/sørvest med nye
vanntapsmålinger, og har reinjisert ved behov. Dette tiltaket ble gjennomført i 2020-21.
For den østre delen av bruddkanten i Crossbanen, som i dag ikke er fysisk tilgjengelig for inspeksjon, vil
samme prosedyre gjennomføres for å kontrollere at den geologiske barrieren også her oppfyller kravene
i avfallsforskriften. Reinjisering/tetting av barrieren vil gjennomføres dersom vanntapsmålinger fra
aktuelle områder viser at det er nødvendig å forsterke den geologiske barrieren i dette området.
Det er konkludert med at gjennomførte sikringsarbeider ikke har medført forurensning. Risiko for
forurensning fra deponiet er ikke endret.
Hensikten med reguleringsendringen
Hensikten med det omtalte planarbeidet er å ajourføre formålsgrensene i planene, slik at det er samsvar
mellom regulerte forhold og de faktiske forholdene i den søndre delen av Langøya. Det vil foreslås en
justering i plankartene for områdereguleringsplanen og detaljreguleringsplanen. Begge planjusteringene
omfatter den søndre delen av Sydbruddet på Langøya, med planområde som vist i nedenstående figurer.
Ajourføringen vil også bidra til at den geologiske barrieren får en planmessig sikring. Dette innebærer en
sikring mot fremtidige tiltak i etterbruksfasen, som kan skade barrieren, toppdekket, stabiliteten til
deponiet eller forringe tekniske installasjoner som er etablert for å håndtere overvann.

Forholdet til gjeldende regulering
Områdereguleringsplan for Langøya
Figuren 1 viser hvordan ny bruddkant fra 2018 (blå linje) forholder seg til gjeldende regulering for
driftsfasen (Områdereguleringen for Langøya). Mot sørvest går ny bruddkant noe utenfor regulert
deponiområde (Deponi/råstoffutvinning/industri), og inn i deler av det regulerte friområdet. Mot øst går
ny bruddkant noe utenfor regulert deponiområde, og inn i deler av det regulerte industribeltet samt
hensynssonen langs østsiden av Crossbanen. I figur 1 vises også planområdet for ny reguleringsplan (rød
stiplet linje).

Figur 1: Oversikt over hvordan ny bruddkant forholder seg til gjeldende områdereguleringsplan for Langøya (driftsfasen).

Detaljregulering for Sydbruddet
Figur 2 viser hvordan ny bruddkant fra 2018 (blå linje) forholder seg til gjeldende regulering for
etterbruksfasen (Detaljreguleringen for Sydbruddet).
I sør går ny bruddkant delvis utenfor hensynsonen for Annen fare – forurenset grunn. Figuren viser også
planområdet for ny reguleringsplan (rød stiplet linje).

Figur 2: Oversikt over hvordan ny bruddkant forholder seg til gjeldende detaljreguleringsplan for Sydbruddet (etterbruksfasen)

Det har til nå ikke fremkommet informasjon som tyder på at planarbeidet vil påvirke viktige natur- og
friluftsområder, eller påvirke gjennomføringen av de vedtatte reguleringsplanene på Langøya.
Alle relevante forhold vil imidlertid beskrives i plandokumentene, som Miljødirektoratet vil motta på
høring.
Dersom det er noen spørsmål, er det bare å ta kontakt på tlf. eller mail.
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