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Disposisjon

1. Faktaarket

2. Litt om gjenvinning

3. Arealplanlegging
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Massehåndtering

Målsetting: 

Mer gjenvinning av masser

1. Se på overskuddsmasser som 

en ressurs

2. Redusere behovet for uttak 

av nye masser



Hva gjør vi med masseoverskuddet?

1. Gjenvinne i anlegget eller i annet prosjekt 

I. Finnes det et annet prosjekt i nærheten som har behov for masser?

II. Men vi vet jo at det ikke alltid er så lett (og ikke er det plass heller)

2. Mellomlagrer til bruk i senere prosjekter

I. Men hvor skal vi mellomlagre?

II. Og hvem skal drifte?

3. Leverer til godkjent avfallsmottak

I. Tidsfrist på 3 år –etter det er det avfallsanlegg

II. Jobber med praktisering av dette

4. Deponerer/kasserer

I. Krever fortsatt arealavklaring



1) Gjenvinning

Gjenbruker i anlegget eller i annet prosjekt 

I. Finnes det et annet prosjekt i nærheten som har behov for masser?

II. Er det næringsområder under utbygging?

III. Har kommunen oversikt over potensielle prosjekter?

Målsetting om å finne et bedre system for dette og en «ressursbank» for å føre 

prosjekter sammen.

Oppfordring: ved oppstart av prosjekt hvor det trengs overskuddsmasser: 

Undersøk muligheten for å få tak i overskuddsmasser fra et annet prosjekt før 

dere kjøper inn nyutvunnet byggeråstoff
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2) Mellomlagring

• Praktiske utfordringer ved mellomlagring

• Ikke samtidighet i prosjekter med overskuddsmasser og prosjekter med 

behov for masser

• Ingen arealer for mellomlagring

• Ikke løsninger for drift av mellomlager

• Krever nytenking og kanskje justering av regelverk

• Jobber med dette på tvers av flere sektorer og departementer



3) Godkjent avfallsanlegg

• Overskuddsmasser er næringsavfall – EU-definerer dette

• Avfall er også en ressurs

• Massene må leveres på godkjent avfallsanlegg

• Avfallsanlegg: 

• Anlegg som drives over lang tid og tar imot masser fra mange ulike 

prosjekter/aktører 

• Må ha tillatelse til drift etter f-loven og arealtillatelse etter plan- og 

bygningsloven

25.09.2019 7



Bruk av avfallsanlegg

Skille mellom:

1. Ordinære utbyggingsprosjekter

• Avfallsanlegg en kurant løsning for mindre mengder overskuddsmasser

• Deponeres over en lenger perioder og fra flere aktører

2. Store samferdselsprosjekter

• Store menger masser

• Relativt kortvarig prosjekt med én aktør/entreprenør

• En enkeltdisponering av massene (jf. § 32)

• Ikke hensiktsmessig å drive «avfallsanlegg» for kun 1-2 år
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4) Kassering = § 32

• Ikke gjenvinning og ikke godkjent avfallsmottak = § 32

• Forurensningsloven § 32: En ressursparagraf

• Skal oppfordre til gjenbruk og bedre ressursutnyttelse

• Fokus på å finne alternative måter å bruke massene på i stedet for å kaste dem

• Samfunnsmessig og bedriftsøkonomisk lønnsomt –men vanskelig i praksis da!

• Arbeider med å finne praktiske løsninger for behandling av § 32-saker
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Planprosessen
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Uavhengig av størrelse: 

disponering av masser trenger planavklaring



Planprosessen

Uavhenging av størrelse: 

disponering av masser trenger 

planavklaring

1. Dispensasjonssøknad

2. Reguleringsplan

Interkommunal veileder om 

håndtering av rene masser
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Ulike plantyper

1. Regional plan

2. Kommuneplanens arealdel 

• Store massedeponier for 

forutsigbarhet

• Flere områder for 

fleksibilitet

3. Reguleringsplaner

1. For store bygge- og 

samferdselsprosjekter

2. For store 

deponier/avfallsmottak
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Regional plan

• Helhetlig tilnærming, på tvers 

av kommuner

• Langsiktige planer som må 

utdypes av kommuneplaner

• Regional næringsaktør

• Aktuell aktør også for å 

håndtere mellomlager og 

ressursbank?

Regional plan, Jæren
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Kommuneplanens 
arealdel

Kjennskap til planlagte 

prosjekter: NTP

Kjennskap til egnede arealer:

• Avsluttede grustak

• Nedlagte industri- og 

næringsområder

• Andre områder uten store 

konflikter

Gir forutsigbarhet og mulig 

effektivisering

Malvik kommuneplan
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Reguleringsplan 
for avfallsmottak

Utfordringen: arealavklaring

• Jordbruk

• Naturmangfold

• Vassdrag

• Geoteknikk

• Nærmiljø: Trafikk, støy, støv



Reguleringsplan-
bestemmelser

1. Kun rene masser: definisjon 

av rene masser

2. Grenseverdier for avrenning 

til vassdrag

3. Prøvetaking

4. Grenseverdier for støy, støv

5. Avbøtende tiltak for støy og 

støv

6. Krav til utforming av arealer

7. Krav til istandsetting og 

etterbruk
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Store prosjekter

Masseoverskudd er et resultat av 

tiltaket

Reguleringsplan med planprogram 

og KU:

1. Masseregnskap

2. Utrede alternativer (jf. § 32)

3. Finne arealer for å deponere 

overskuddsmasser

Ikke hensiktsmessig å fylle opp de 

ordinære deponiene/avfalls-

anleggene med masser fra ett 

enkeltprosjekt 
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• Hvor tidlig kan vi ha oversikt over 

masseoverskuddet?

• Kan det lages et omtrentlig 

masseregnskap i en tidlig fase?

• Hvor mye overskuddsmasser har vi? 

• Hvor mye masser klarer vi å 

gjenbruke i anlegget?

• Hvor mye må vi kvitte oss med?

• Er det aktuelle 

utbyggingsprosjekter i nærheten?

• Kan massene gjenbrukes og er det 

hensiktsmessig å mellomlagre dem?

Oversikt over masseoverskudd

Antall 3m Merknad 

Steinmasser,

grusmasser,

leirmasser

2,5 mill m3

2 mill m3

0,5 mill m3

Tunnel

Totalt overskudd 4 mill m3

Gjenbrukt i 

anlegget

2 mill m3 Fylling, terreng, 

Gjenbruk 0,5 mill3 Jordforbedring + 

næringsområde 

Søberg

Mellomlagring 0,5 mill 3 Hansen pukkverk

Deponibehov 1 mill m3



Veien videre

Hvor går vi videre?

Prioritert arbeid

Samarbeid mellom flere etater 

for å finne løsninger
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