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Fylkeskommunens rolle

• Hva gjør fylkeskommunen?
‒ Sentral rolle som regional utviklingsaktør
‒ Saker som går på tvers av kommuner og som trenger et helhetlig regionalt blikk
‒ Oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene
‒ Legge til rette for nettverk og møteplasser
‒ Politisk pådriver
‒ Ansvar for massehåndtering i egne samferdselsprosjekter
‒ Generelt veiledningsansvar overfor kommunene

→ Regionale planer



Hvorfor bør masseforvaltning inn i regionale 
planer?
• Mange komplekse problemstillinger

• En ikke-fornybar ressurs som det brukes stadig mer av

• Mange konflikter med miljø- og samfunnsinteresser

• Mange aktører, mye uforutsigbarhet

• Næringen ønsker forutsigbarhet for uttak og mottak

• Interkommunal problemstilling

• Kommunene etterspør oversikt, retningslinjer og veiledning

→ Hensikten med en regional plan er å få en mer langsiktig og helhetlig planlegging



Gjeldende regionale planer i Viken

• Frem til nye planer er vedtatt i Viken fylkeskommune 
gjelder de planene som er vedtatt i tidligere fylker:
‒ Buskerud

Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035

‒ Østfold
Fylkesplan for Østfold «Østfold mot 2050»

‒ Akershus
Regional plan for masseforvaltning i Akershus



Mål for masseforvaltningen

• Sikre byggeråstoff og uttaksområder for 
fremtidige behov

• Sikre arealer for massemottak, 
gjenvinning og lovlig deponering

• Sørge for størst mulig gjenbruksandel av 
gjenvinnbare masser

• Redusere miljø- og samfunnsbelastning 
fra massemottak, massehåndtering og 
massetransport



Nye regionale planer i Viken

• Tre nye planer
‒ Regional plan for økt livskvalitet, 

deltakelse og likeverd

‒ Regional plan for kompetanse og 
verdiskaping

‒ Regional plan for areal og mobilitet



Videre arbeid

• Gjennomgang av retningslinjer i gjeldende planer

• Utarbeidelse av nye planretningslinjer

• Vurdering av mulige planbestemmelser

• Utarbeidelse av handlingsprogram



Videre arbeid

• Spørreundersøkelse om 
masseforvaltning til kommunene

• Ressursregnskap for Viken – DMF

• Analyse av behov for 
mellomlager og areal for masser 
som skal gjenbrukes eller 
nyttiggjøres

• Medvirkning



Takk for meg!


