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1

Innledning

Etter oversendelse av to rapporter om miljøtekniske grunnundersøkelser [1] og
miljøkartlegging av bygg, fase 1 [2], har kommunens saksbehandler kommet
med merknader angående opprydding av planområdet på Pusnes. Videre har
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (nå Statsforvalteren i Vestfold og
Telemark) kommet med en rekke innspill til planprogrammet (det vises til brev
datert 17.12.2020). I den forbindelse har Rambøll utarbeidet et notat som
redegjøre for problemstillinger relatert til forurenset grunn, forurenset sjøbunn
og andre forurensningstemaer.

2

Grunnforurensing

2.1 Områdets historikk
For å få et innblikk i områdets historikk henvises det til rapportene Historisk
kartlegging for forurenset grunn utarbeidet av Rambøll [1] og Miljøteknisk
grunnundersøkelse utarbeidet av Multiconsult [3].
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I Multiconsults rapport står det blant annet følgende om fyllmassene:
•

Område A: Området omfatter arealene nordøst i planområdet og
tilgrenser Pusnes gård (Figur 1). Frem til ca. 1969 skal områdene vest,
nord og øst for gården ha blitt utfylt med store mengder metallspon
(iblandet olje og fett) fra maskinering. Like utenfor montasjehallen
ligger det en nedgravd oljetank (T3 i Figur 1). Tanken var tidligere
tilknyttet en fyringskjel. Under den miljøtekniske grunnundersøkelsen
ble det observert svarte, fuktige masser med lukt av olje mellom 1,82,3 meters dyp.

•

Område B: Området omfatter arealene nordvest i planområdet og
tilgrenser sveisehallen i sørøst (Figur 1). I perioden mellom 1974-2006
ble deler av området benyttet til brennebord. Jernslagg fra
brennebordet ble senere fylt ut i sjøen nord i området. Under den
miljøtekniske grunnundersøkelsen ble det observert masser med sterk
lukt av olje fra varierende dyp og ned til fjellgrunnen i flere borehull.
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•

Område C: Området omfatter utfylte masser i tidligere slippområde og utgjør deler av det
sentrale planområdet (Figur 1). Arealene var opprinnelig sjø, og ble utfylt med
sprengsteinmasser i perioden mellom 1968-1975 for deretter å bli asfaltert. Det er opplyst om
at mellom sveisehallen og en mindre hall på nordøstsiden skal det etter 1974 ha ligget en
nedgravd oljetank (T4 i Figur 1). Det var også tidligere en overgrunnsoljetank øst for område C
(T1 i Figur 1) som ble sanert i 2005. I 2004 ble det etablert en ny fyringsoljetank lenger øst (T2
i Figur 1). Under den miljøtekniske grunnundersøkelsen ble det i den sørlige delen av område C
observert svarte sandmasser med varierende innhold av trerester som luktet råttent/oljeaktig.

•

Område D: Området omfatter tidligere arealer for skipsbygging og ligger sør i planområdet
(Figur 1). I 1973-1974 ble arealene lengst sør fylt igjen med sprengsteinsmasser med opphav
fra en fjellknabb sørøst for montasjehallen. Arealene bestod tidligere av gress, men er i dag
tildekket med asfalt og benyttes som parkeringsplass. Under den miljøtekniske
grunnundersøkelsen ble det observert varierende innhold av trerester i underliggende masser
med råtten lukt.

Figur 1: Markering av de ulike områdene (A, B, C og D) og oljetankene (T1, T2, T3 og T4) ved Pusnes
Mekaniske Verksted. © Multiconsult

Videre er det i rapporten beskrevet at store deler av eiendommen er planert med sprengstein.
Underliggende masser antas i stor grad å bestå av strand- og sjøbunnssedimenter (silt og sand med
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skjellbiter) som er påvirket av de eldre skipsaktivitetene før masseutfylling fant sted. Det er stedvis
benyttet avfallsprodukter fra industrien som fyllmasser. Disse avfallsproduktene innebærer spon,
jernslagg, sandblåsesand og restavfall fra sveisearbeider.
Med utgangspunkt i rapportene utarbeidet av Rambøll og Multiconsult ansees det som at områdets
historikk er tilstrekkelig kartlagt.
2.2 Veileder M-1780/2020
I Miljødirektoratets veileder M-1780/2020 Bygging på nedlagte deponier [4] betraktes begrepet
«deponi» som alle former for deponier og fyllinger hvor det er deponert avfall eller større mengder
biologisk nedbrytbart materiale (eksempelvis mat- og hageavfall, papir, kartong, trevirke, gips,
naturstoffer som ull og bomull samt kjemisk avfall). Sonen utenfor selve deponigrensen hvor
grunnforhold og infrastruktur kan påvirkes av gassdannelse i selve deponiet betegnes som randsonen.
Det planlegges å transformere Pusnes fra industrivirksomhet til boligområde. I forbindelse med
boligbygging er det viktig å være spesielt oppmerksom på deponier hvor det har vært deponert
biologisk nedbrytbart avfall som kan resultere i gassdannelse (hovedsakelig metan). I tillegg kan det
forekomme setninger og risiko for skade på infrastruktur som følge av pakning av masser over tid og
omdannelse av organisk materiale.
Ettersom fyllmassene på Pusnes hovedsakelig består av sprengstein og det ikke er registrert store
forekomster av organisk materiale, karakteriseres ikke eiendommen som et deponi. Veilederen vil
imidlertid bli tatt i betraktning dersom det er av relevans.
2.3 Kartlegging av området
Forurensningsforskriften (§2-4) [5] fastslår at dersom det er grunn til å tro at det forekommer
forurenset grunn i området, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å
kartlegge omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Undersøkelsene skal som
minimum avklare om normverdier er overskredet. Ved terrenginngrep i forurenset grunn plikter
tiltakshaver å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre at:
•
•

Grunnen ikke lenger er forurenset eller at fastsatte akseptkriterier for eiendommen ikke
overskrides.
Anleggsarbeidet, herunder oppgraving og disponering av forurenset masse, ikke medfører
spredning av forurensning eller fare for skade på helse og miljø.

Forurensede masser som ikke disponeres på tiltaksområdet skal leveres til godkjent deponi eller
behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven.
Ettersom de tilførte jordmassene på eiendommen har ukjent opphav, kan det ikke utelukkes at
fyllmassene inneholder helseskadelige miljøgifter samt eventuelle forekomster av industrielt avfall. Det
vil derfor gjennomføres en miljøteknisk grunnundersøkelse for å kartlegge omfanget og betydningen av
forurensede masser på planområdet.
I 2010 ble det utført miljøteknisk grunnundersøkelse i deler av de masseutfylte områdene i regi av
Multiconsult. Prøvetatte områder er vist på kartet i Figur 2. Under undersøkelsen ble det gjort uttak av
jordprøver fra 50 prøvepunkter. Multiconsult har i sitt tidligere arbeide tatt utgangspunkt i arealbruken
«sentrumsområder, kontor og forretning» (område A – Pusnes gård) og «industri og trafikkarealer»
(deler av område A samt område B, C og D) i Miljødirektorates veileder TA-2553/2009 Helsebaserte
tilstandsklasser for forurenset grunn [6]. I etterkant har det blitt ryddet opp i henhold til disse
arealformålene.
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Utbyggingen på Pusnes klassifiseres imidlertid som «boligområder» i henhold til veilederen. Det er
derfor strengere krav til akseptabel forurensingsgrad og prøvetetthet av arealer som skal undersøkes.
På bakgrunn av områdets fremtidige arealbruk, diffus forurensing som antatt forurensingsmønster og et
areal på om lag 72 000 m2, skal det i henhold til veilederen prøvetas i 88 prøvepunkter. Det må derfor
utføres supplerende prøvetaking i 38 prøvepunkter. Prøvepunktene er fordelt systematisk utover
definert tiltaksområde i arealer som ikke har blitt prøvetatt tidligere. Det anbefales at samtlige prøver
analyseres for tungmetaller, PAH-forbindelser, PCB-kongener, BTEX og alifater. Grunnet påviste
forekomster av TBT i tilstandsklasse 1-5 i de utfylte massene, anbefales det også at prøver i de utfylte
områdene analyseres for TBT. Figur 2 presenterer forslag til prøvetakingsplan.
For «boligområder» tillates en forurensingsgrad i tilstandsklasse 2 eller lavere i toppmasser (0-1 meter)
og 3 eller lavere i dypereliggende jord (> 1 meter). I dypereliggende jord kan også tilstandsklasse 4
aksepteres dersom det foreligger en risikovurdering som tilsier at det ikke er fare for helse og spredning
til omkringliggende områder. Fra tidligere undersøkelser ble det lagt igjen jordmasser enkelte steder
som ikke tilfredsstiller krav for arealbruken «boligområder», selv som dypereliggende masser. Ved slike
tilfeller kreves det at massene fjernes fra stedet, eller at det utføres en risikovurdering som beskrevet
tidligere.
Tatt forurensingsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553/2009 i betraktning, etterlater ikke dette
usikkerhet om en forsvarlig utredning og oppføling vedrørende deponering av mulig forurensede masser
i området.

Figur 2: Områdeinndeling og markering av prøvepunkter fra den miljøtekniske grunnundersøkelsen
utført av Multiconsult i 2010, samt forslag til plassering av supplerende punkter av Rambøll.
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2.4 Tiltaksplan og oppfølgingsarbeider
Utbygger planlegger, og utfører, undersøkelser av forurenset grunn i henhold til
forurensningsforskriften, samt de krav som er satt i Miljødirektoratets veileder for helsebaserte
tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009) for antall prøvepunkt, og fordeling av disse, etter
planlagt arealbruk for et tiltaksområde.
Det er per nå, som Rambøll er kjent med, ikke noe som tyder på at man ved gjennomført miljøteknisk
grunnundersøkelse og kartlegging av forurensede masser på tiltaksområdet på Pusnes, ikke har et
løsbart og gjennomførbart prosjekt i henhold til gjeldende regelverk for forurenset grunn.

Ved påvisning av forurenset grunn er det krav om utarbeidelse av tiltaksplan. I forurensningsforskriften
kapittel 2 er det beskrevet hva en tiltaksplan skal inneholde (§2-6). Ved utarbeidelse av en tiltaksplan
følger Rambøll de krav som gjelder etter forurensningsforskriftens kapittel 2. Tiltaksplanen beskriver
tiltaket, risiko for helse og spredning under tiltaket, forurensningsreduserende tiltak for å redusere
risikoen for helse og spredning under tiltaket, hvordan forurensede masser kan disponeres, behovet for
kontroll og overvåking under og etter tiltaket, hvordan tiltaket dokumenteres, samt hvilke krav det er til
rapportering underveis og til slutt.
Det beskrives også at det skal avholdes et oppstartsmøte med tiltakshaver, entreprenør og miljøteknisk
rådgiver. På møtet skal tiltaksplanen gjennomgås, eventuelle uklarheter oppklares, samt at rutiner for
varsling, dialog og levering av nødvendig dokumentasjon etableres. På møtet skal det også avklares på
hvilket format dokumentasjon (eksempelvis kartformat, lasslister og vektdokumentasjon) skal
overleveres mellom entreprenør, byggherre og miljøteknisk rådgiver.
Tiltak i forurenset grunn følges opp av en miljørådgiver, og tiltakshaver er ansvarlig for å tilkalle
miljørådgiver for oppfølging og kontroll av at tiltaksplanen følges av utførende graveentreprenør. Dette
for å sikre forsvarlig håndtering av forurenset grunn og eventuell vannhåndtering i prosjektet. Dersom
det påtreffes ukjent forurensing under gravearbeidene, skal arbeidene stanses og miljørådgiver varsles
for å best mulig kunne håndtere den ukjente forurensningen. Miljørådgiver vil vurdere forurensingsgrad
og behov for supplerende prøvetaking og analyser.
Ved å utarbeide en tiltaksplan sørger dette for at alle involverte parter er kjent med
forurensningssituasjonen på området og hvordan dette skal håndteres gjennom ulike tiltak beskrevet i
planen. Tiltakene beskrevet i planen vil redusere risikoen for spredning av forurensning til
omkringliggende områder, samt at uakseptabel forurensning blir tatt ut av sirkulasjon, noe som vil
bedre miljøet i nærområdet.
For prosjektet på Pusnes i Arendal gjenstår det fortsatt mye arbeid før en tiltaksplan kan bli utarbeidet.
Det er ikke utført en tilstrekkelig miljøteknisk grunnundersøkelse i henhold til krav som stilles til
planlagt arealbruk. En slik undersøkelse vil først være mulig etter bygg som skal rives har blitt revet.
Etter rivning av bygg vil det være mulig å gjennomføre den miljøtekniske grunnundersøkelsen i henhold
til krav for planlagt arealbruk. Etter den fullstendige miljøtekniske grunnundersøkelsen, vil det gjøres en
vurdering av hvilke tiltak som egner seg på området, og som gir gode løsninger i videre arbeid og for
miljøet i området.
Tiltaksplanen skal sendes til kommunen (lokal forurensningsmyndighet) for godkjenning og tiltaksplanen
må være godkjent før terrenginngrep/gravearbeid kan starte.
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3

Forurenset sjøbunn ved Pusnes

Statsforvalteren har bedt om at planprogrammet kommuniserer en mer tydelig og helhetlig behandling
av problemstillingen knyttet til forurenset sjøbunn. Dette må omfatte nåsituasjonen samt påvirkning
fra planområdet under og etter utbygging. Det må videre utredes avbøtende tiltak og deres effekt i å
hindre negativ påvirkning.
Punktet kommenteres av Statsforvalteren med henvisninger til Miljødirektoratets database
Forurensning. Denne er vi ikke kjent med, men grunnforurensningsdatabasen omfatter henviste
lokaliteter. Prosesstatus for begge sjøområdene er Undersøkelser gjennomført. Siste dokument
registrert er et utkast til Sedimentundersøkelser, risiko- og tiltaksvurderinger datert 8. mars 2012. Vi er
ikke kjent med rapporter av nyere dato.
Konklusjonen i dokumentet/rapporten for sjøområdet nord for Pusnes er at propellerosjon er vurdert å
ha liten betydning for spredningen av miljøgiftene i dette sjøområdet. Spredning ved diffusjon anses å
føre til spredning av svært lokal karakter. Spredning til sjøområder utenfor influensområdet anses
derfor å være svært liten. For å undersøke om det foregår en spredning av forurensning fra land til sjø,
anbefales det av Multiconsult, som har utarbeidet rapporten, foretatt supplerende undersøkelser av
grunnen i områdene hvor det i grunnundersøkelsen ble påvist høyere konsentrasjoner av miljøgifter og
hvor det er konkludert risiko for spredning fra. Sistnevnte gjelder også sjøområdet sør for Pusnes.
Konklusjonen i rapporten for sjøområdet sør for Pusnes er at propellerosjon er vurdert å være den
viktigste spredningsmekanismen av miljøgiftene i dette sjøområdet. Multiconsult refererer til Klifs
veileder TA 2802/2011 hvor det fremholdes at det skjer lite oppvirvling fra propeller fra småbåter når
vanndybden er større en 15 meter. Med bakgrunn i dette antas det å forekomme spredning av
miljøgifter i de deler av bukta som har vanndyp mindre enn 15 meter. Spredning til sjøområdet utenfor
bukta/utenfor influensområdet, anses i liten grad å forekomme, siden det i ytre deler av bukta er større
vanndybder. Spredning ved diffusjon og biologisk aktivitet anses å føre til spredning av svært lokal
karakter.
For begge sjøområder angis det i rapporten at en videreføring av undersøkelsene i form av en Trinn 3
risikovurdering kan også være et alternativ som oppfølgende tiltak. Dette vil gi en mer konkret
vurdering av risikoen med anvendelse av lokalt forankrede data og resultater.
Som Statsforvalteren videre skriver, er ikke tidspunktet for sjøbunnopprydding ved Pusnes fastsatt. Vi
mener at tiltakshaver, gjennom reguleringsprosessen og videre oppfølging av forurensning på området,
vil ha god kontakt med forurensningsmyndigheten, i dette tilfellet Statsforvalteren. Da vi ikke er kjent
med innholdet i brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 17.11.2020, vet vi
følgelig ikke hvilket fylke som blir representert videre. Målet til tiltakshaver er uansett at utbyggingen,
inkl. konstruksjoner i strandsonen ikke vil komme i konflikt med planene for sjøbunnopprydding.
Oppryddingen, er som nevnt før, ikke planlagt. En dialog fremover er derfor påkrevd for å kunne ha en
forståelse av om arbeidene ved Pusnes er i konflikt med eventuelle planer for sjøbunnopprydding.
Det legges opp til fra tiltakshavers side at man ved utbygging skal overholde de krav som
forurensningsmyndighetene har til forurenset grunn og eventuelle miljøgifter som befinner seg i
bygninger på området.
Det man per nå vet, er at gjeldende lovverk og veiledere fra faglige myndigheter skal legges til grunn
ved all oppfølging av forurensning i området. Det vil si at en opprydding medfører et ferdigstilt område
som etter utbygging ikke vil påvirke sjøområdene utenfor. Småbåthavnen vil, så lenge den ligger som
den gjør, føre til oppvirvling av sedimentene. Men som Multiconsult konkluderer, spres ikke disse
sedimentene i nevneverdig grad til utenfor bukta. Småbåthavnen er heller ikke direkte gjenstand for
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utviklingen på Pusnes. Det må nevnes at båtopplag på land er en kjent kilde til forurensning. Av den
grunn er det stort fokus på dette fra kommuner, bransjen for øvrig i tillegg til Miljødirektoratet og det
finnes veiledningsmateriale og avfallsløsninger til bruk i havner. En anlagt ny kaifront i sør med
tilhørende justering av småbåthavn, anses ikke å ha innvirkning på spredning av sediment. En eventuell
opprydding vil i så fall bedre kvaliteten i denne delen.
Rapportene fra Multiconsult, som inkluderer kartlegging av forurensning i sjø og på land, er tydelige på
at man ikke kan utelukke påvirkning på sjøområdene fra forurensninger i grunnen. Dette er angitt som
indikasjoner snarere enn påvist sammenheng. Nåsituasjonen er sådan noe uviss, men er imidlertid ikke
blitt verre da man de senere år har lagt ned virksomhet på Pusnes.
Avslutningsvis kommenteres det at Statsforvalteren er opptatt av problemstillingen knyttet til forurenset
sjøbunn, påvirkning fra planområdet under utbygging, og utredning av avbøtende tiltak og deres effekt i
å hindre negativ påvirkning. Vi vil påpeke at man før inngrep i grunnen vil måtte ha en godkjent
tiltaksplan. Jf. forurensningsforskriften § 2-6, omfatter en tiltaksplan blant annet en redegjørelse for hva
som vil bli iverksatt av kontroll og overvåking under terrenginngrepet. Det ligger til grunn at
terrenginngrep ikke skal medføre forurensningsspredning i forskriftens § 2-5. Det er vanskelig å gjøre
en utredning på dette tidspunktet av avbøtende tiltak, og følgelig deres effekt, da området ikke er ferdig
undersøkt. Det skal fjernes mange bygninger på området og grunnen under disse vet man foreløpig ikke
noe om. Bygninger utgjør store deler av arealet som omfattes av reguleringen. Først når en full
gjennomgang, gjort etter gjeldende veiledere, er foretatt, kan man starte med planlegging av
avbøtende tiltak. Det vil også bero på prosjektering og fremdriften av utbyggingen.
Det vil være mer aktuelt å kunne redegjøre for avbøtende tiltak når man vet hvilke områder som skal
gjøres inngrep i, hva som kan gjenbrukes i tiltaksområdet og hva som eventuelt må deponeres. Dette
omfatter både masser og bygningskropp. En transformasjon av et såpass stort område vil også foregå
over noe tid. Hva sjøbunnen utenfor Pusnes angår, forutsetter vi at en eventuell opprydding kommer til
å være et spleiselag mellom stat, kommune og grunneiere/forurenser/bedrifter som man antar har
medvirket til miljøgiftene som finnes i sedimentene. Slik har andre lokaliteter vært ryddet frem til nå
der hvor forurensning i sjøbunn tillegges flere aktører og har en historikk fra før forurensningslovverket
var det man kjenner i dag. Et slikt samarbeid ligger nok noe frem i tid og metode for opprydding vil
antakelig først diskuteres når ytterligere kartlegging er utført.

4

Andre forurensningstemaer

Som Statsforvalteren nevner er snø fra brøyting ofte forurenset av partikler og avfallsfraksjoner. Også
miljøgifter og mikroplast er funnet. Som utgangspunkt for svaret på den problematikken har vi lagt
Norconsult sin rapport Miljørisikovurdering, Snøhåndtering i Kristiansand fra 2019 [7] til grunn.
Hovedkilden til forurensing av snø i urbane områder regnes å være trafikkrelatert. Snø fra bynære strøk
inneholder også avfall. Mikroplast har sitt opphav hovedsakelig fra slitasje av dekk samt noe fra
veimaling. For Pusnes og det området som nå transformeres, er det derfor nærliggende å se på arealet
som kan tenkes å bli brøytet og trafikk på planområdet. Slik området er tenkt bygget opp, vil store
deler arealmessig være dekket at boligbebyggelse og grøntområder. Trafikk skal i svært liten grad ledes
inn i området. Det vil være kryssing av fylkesvei (FV) 409/Skilsøveien, snuplass for buss og adkomst til
båthavn i syd. Økt boligbebyggelse øker trafikkmengden til og fra Pusnes. Veitrafikk vil i hovedsak være
langs eksisterende FV 409. Interne gater på Pusnes er ikke ment å være for trafikk.
Årsaken til at man her trekker frem trafikk som et poeng, er fordi problematikken knyttet til snøbrøyting
og håndtering av brøytet snø, skyldes motorisert ferdsel. Fra rapporten til Norconsult tyder resultater
fra kartleggingen (og tidligere erfaringer) på at forurensningsgraden i snøen vil øke jo lengre snøen
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ligger før den blir brøytet vekk. Jevnlig brøyting og bortkjøring av snø vil derfor redusere
konsentrasjonen av miljøgifter i snøen. Hva avfall og mikroplast angår, tyder tiltak som økt hyppighet
på feiing og tilgjengelige søppelbokser på at har en effekt på mengden avfall i snøen. Avfall er først og
fremst en problematikk når snø dumpes i sjø.
Om man vurderer å deponere snø på land vil man ha større kontroll på avrenning, slam og søppel.
Deponier er imidlertid plasskrevende, og må etableres et stykke utenfor tett bebyggelse/sentrum. En
slik plassering medfører økte kostnader, økt klimagassutslipp, støy og utfordring med logistikk, samt
trafikkplager for befolkningen.
Sett i forhold til bysentra og mer trafikkerte veier, anses ikke en transformasjon av Pusnes å volde noen
stor fare for forurensning hva håndtering av snø angår. Området består av boligbebyggelse og store
åpne grøntområder samt parkering under bakken. Snø som er brøytet og smelter vil følge
overvannssystemet. Overskudd av snø synes per nå mest hensiktsmessig dumpet i sjøen. Da legger vi
til grunn at tette flater feies regelmessig og at det er et godt system for håndtering av avfall. Miljøgifter
anser vi for å være et lite problem, trafikkmengden tatt i betraktning. Fylkesveien har allerede plassert
ansvaret og vil håndteres som i dag.
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Oppsummering
Forurenset grunn kan håndteres i henhold til gjeldende lovverk og veiledere og synes
løsbart slik området fremstår i dag.
Arendal kommune vil godkjenne en tiltaksplan jf. forurensningsforskriften § 2-8. En
tiltaksplan for området utarbeides mest hensiktsmessig når man har kommet noe lenger i
vurdering av grad av gjenbruk, nivåheving og ikke-prøvetatte arealer.
Tiltakshaver vil opprette en naturlig dialog med Statsforvalteren slik at utbyggingen, inkl.
konstruksjoner i strandsonen ikke vil komme i konflikt med planene for fremtidig
sjøbunnopprydding.
Det foreligger ikke annet enn indikasjoner på påvirkning av sjøområder fra land. Under
utbygging vil avbøtende tiltak redusere risiko for påvirkning, og en ferdigstilt utbygging
vil, som en følge av gjeldende retningslinjer, ikke medføre tilførsler av nye miljøgifter.
Tidligere og nylig utførte rapporter har god innsikt i områdets historikk. Utfyllinger som er
utført i årenes løp er rimelig godt kjent og blir ytterligere dokumentert ved utfyllende
kartlegging av grunnen.
Miljødirektoratets veileder M-1780/2020 synes per nå ikke å være relevant. Det forventes
ingen gassdannelse fra de massene som er deponert i området. Dog vil man være
oppmerksom på problematikken i videre kartlegging.
Den omfattende utfylling i planområdet som har pågått er allerede stedvis fjernet. Dette
med henvisning til gjennomført oppfølging av arbeidet med Miljødirektoratets svar på
regjeringens handlingsplan mot forurenset sjøbunn. Resterende deponert masse vil
gjennomgå grundig kartlegging og nødvendig oppfølging, herunder fjerning.
En transformasjon av Pusnes anses ikke å volde noen stor fare for forurensning hva
håndtering av snø angår. Området består av hovedsakelig av boligbebyggelse og store
åpne grøntområder samt parkering under bakken. Vi legger til grunn at tette flater feies
regelmessig og at det er et godt system for håndtering av avfall. Miljøgifter anses å være
et lite problem, trafikkmengden tatt i betraktning.
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