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Status på arbeidet



Agenda

1. Kort om regionalplan for 

massehåndtering på Jæren

2. Overføring til kommunene

3. Prosjekter og noen resultater

4. Utfordringer og muligheter knyttet til å 

utvikle en regional plan og til å 

gjennomføre planen
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Bærekraftig bruk og håndtering av masser fra 

bygge- og anleggsaktivitet i regionen
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Lineær økonomi

Sirkulær økonomi

Uttak Bruk «Kast»

Uttak Bruk Gjenbruk og gjenvinning



Bærekraftig bruk og håndtering av masser fra 

bygge- og anleggsaktivitet i regionen
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Massebalanse

Massedisponeringsplan

Regler for tipp og utfylling

Mellomlagringsområder

Mottaksanlegg

Regler for deponering



Overføring til kommunene - retningslinjer
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Innarbeide retningslinjene i kommunale 

planer

Mål

Mål om massebalanse i større 

utbyggingsprosjekter

Reduksjon

Sette av områder for mellomlagring 

(kommuneplan, områdeplan og større 

detaljplaner)

Reduksjon 

og gjenbruk

Legge inn krav om massedisponeringsplan i 

kommuneplan, og følge opp ved regulering

Gjenbruk og 

gjenvinning

Gå gjennom kommunens næringsområder i kat 

3 jf. regionalplan Jæren og fig 7.1 , og vurdere 

egnethet for mottak og sortering av masse.

Gjenbruk og 

gjenvinning

Tiltak i kommunalt planarbeid



Status på arbeidet – gjennomføring handlingsprogram
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Tiltak utenfor plan- og bygningslovens virkemidler



Muligheter knyttet til å utvikle en regional plan og 

til å gjennomføre planen

1. Regionalt perspektiv, helhetlig ressursforvaltning (bruk av mineralske 

ressurser, arealbruk), klima- og miljø

2. En regionalplan kan inneholde retningslinjer og kan ved behov 

suppleres med regional planbestemmelser

3. Likere praksis mellom kommuner i fylket, økt bevissthet på tema i 

kommunal planlegging

4. Anbefaling fra Tverrsektorielt prosjekt* å utarbeide regionale planer 

for masseforvaltning

7

*Tverrsektorielt prosjekt om disponering av jord og stein som ikke er forurenset | M-2074|2021



Utfordringer knyttet til å utvikle en regional plan 

og til å gjennomføre planen

1. Massehåndtering er komplekst. Krever tverrfaglig kompetanse.

2. Lage en plan som er overordnet, realistisk og konkret, men nok 

detaljert til at den kan gjennomføres i praksis (vanskelig balanse)

3. Innarbeidelse i kommunen krever kompetanse i kommunen (som 

mange kommuner kanskje ikke har)

4. Ressurskrevende å veilede og følge opp alle kommunene

5. Gjennomføring av handlingsprogram (prosjekter) krever ressurser og 

finansiering, og kan kreve spesifikk kompetanse
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Spørsmål?


