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Hei 
Jeg har følgende innspill. 
 
På folkemøtet i Stokke den 17/10-22 forstod jeg at det er planlagt 3 stk. deponier for rene 
masser. Slik utfylling er uheldig fordi den påfører naturen ytterligere belastninger i form av 
redusert biologisk mangfold som er under stort press. Dette til tillegg til støy mv. i 
naturområder. Mitt forslag er at Sandefjord kommune burde legget opp til et "massehotel" 
som er kommunalt eid og hvor entreprenører kan levere masser og andre kan hente ut 
masser. På området kan det legges opp til sortering av massene som f. eks. utsortering av 
stein. Entreprenørene har et stort behov for steder å kunne levere masser, mens andre 
entreprenører trenger masser. Entreprenørene som har sikret seg et sted å tippe masser har 
et fortrinn i anbudskonkurranser fordi de kan prise disse postene lavere. Det er uheldig ved 
at entreprenørene blir overlatt til seg selv ved å finne steder å tippe, noe som kan gi mange 
tvilsomme løsninger. Mitt forslag til løsning vil bidra til en mye bedre miljø/samfunnsmessig 
husholdning av masser. 
 
Folk flest slipper alt for billig unna når det gjelder å ivareta biologisk mangfold. For eksempel 
burde det vært et krav til at folk med hage satte av minimum 20 % av arealet til å klare seg 
selv. Her ville det vokse opp planter/busker som vil bidra til økt biologisk mangfold. Dessuten 
blir det mindre jobb for hageeieren. Akkurat samme krav burde vært satt på næringsarealer. 
Ta for eksempel et kontorbygg med plen utenfor. Her burde også en del av arealet vært satt 
av til å klare seg selv. Løsningen vil dessuten redusert vedlikeholdskostnaden av arealet for 
bedriften. 
 
Det er for lite fokus på å sørge for at stier ikke blir stengt av grunneiere. Det er alt for lettvint 
i dag for en grunneier å sette opp skilt med ingen gjennomgang etc. Dette reduserer 
trivselen for alle andre enn grunneieren. Jeg har også sett av ved nybygging av arealer så blir 
gamle stier stengt av. Slike ting burde vært kartlagt og satt som krav til utbygger at skulle 
vært ivaretatt. 
 
Mvh 
Reidar Dahl Rasmussen 
Storevahr, 18.10.22 


