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Utfordringer  

 • Overskuddsmasser- Avfall eller ressurs? Økende mengder, stort 

arealbehov. Masser fra andre kommuner- lite forutsigbarhet 
 

• Ønskelig tiltak? Krevende å få godt jordkvalitet/jordsmonn etter 

tilbakeføring til LNF-formål. Tiltak er begrunnet med forbedring 

av dyrka jord… 
 

• Erfaringer: Deponering av masser – krevende å få til opprydding 

i etterkant. ”Rene masser” er ikke definert.. Planene ofte for 

dårlig utredet. Hva skjer når entrepenør går konkurs? 
 

• Mange hensyn, mange lover og forskrifter. Hva er egnede 

arealer for mottak? Forurensningsfare, fare for ras/utglidninger?  
 

• Mange aktører - kommunen, grunneier, entrepenør og utbygger, 

regionale myndigheter, lokalbefolkning, organisasjoner 

 



Tema 
Ikke-forurensa masser: 

«Rene masser» er ikke rene 
masser. Dyrkingsmedier? 
 

Arealer for massemottak i 
LNF:  

• «Deponi» er ikke det samme 
som godkjent deponi 

• arealplaner og disp. 
 

Kommunens rolle 

 

Tilbakeføring til dyrka jord  
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Massemottak til LNF-
områder?  

Er det greit å fylle opp med masser i LNF-områder?? 

 

• Stort behov for areal til jordmasser- mye penger   
 

• Mulige vinn-vinn situasjoner ?  
– Økt jordbruksareal, bedre driftsforhold? 

– Rassikring?,  

– støyvoller, m fl 
 

Forutsetninger for å legge mottak på dyrka jord:  
– Krever planbehandling 

– få tilbake godt jordsmonn 

– Gode avlinger, står imot erosjon, bedring for landbruksdrift 

 

Tar tid å utvikle godt jordmonn!! 
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Massemottak for eksterne masser – i strid med LNF-

formålet – krever arealplan 

 Plan- og bygningloven er en prosesslov, egnet til: 
  

– Avveie ulike hensyn, ulike lover og forskrifter 
 

– Høring, medvirkning og opplysning av saken  

  

 Ikke tilstrekkelig med behandling som  
– Bakkeplanering (forurensningsforskriften kap 4) 
  

– Omdisponering og miljøkrav, (jordloven § 9, prod. tilsk m fl) 
 

– Søknad om tillatelse - byggesak - terrenginngrep (PBL § 1-6 
og kap 20 – byggesaksdel) - plankrav når endring i arealbruk 
i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner 
 

NB! Forurensa masser krever godkjent avfallsdeponi  etter 

avfallsforskriften- Fylkesmannen er myndighet 
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Mottak av eksterne masser  

er ikke i samsvar med LNF-formålet II 

  LNF-formålet  (plan- og bygningsloven- lovkommentar): 
   

– ”områder som skal nyttes eller sikres til 
landbruksproduksjon…naturområder og …for friluftsliv” 

 

– ”bare tillatt å …iverksette anlegg eller andre tiltak som er 
nødvendige for drift av næringsmessig landbruk…”, jf veileder t-
1443 ” ”…basert på gårdens eget ressursgrunnlag” 

 

– Vesentlig virkning for miljø og samfunn? Konkret vurdering av 
hensyn. Egnet lokalisering?  

 
 

 Mottak av eksterne masser krever arealplan, evt 
dispensasjon fra plan (PBL) 

 

 Sektorlovene gjelder- eget vedtak i tillegg til planvedtak 
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Viktig hensyn - miljø og samfunn 

Nasjonale og regionale mål for jordvern, 
matproduksjon og  kulturlandskap 

– Matproduserende arealer - sammenhengende 
jordbrukslandskap – dyrka og dyrkbar jord - 
tilbakeførbarhet? Kvalitet? 

– Landbruks- og matmeldingen Meld.St.nr 9 (2011-
2012)   

– Viktige oppgaver og hensyn PBL § 3-1  
 

• LNF-formålet og føringer i kommuneplan, overordna 
planer -store volum/areal og oppfylling over lang tid  
 

• Samfunnsikkerhet - dårlige grunnforhold m fl – Risiko 
og sårbarhet- forebygge risiko for tap av liv, skade på 
helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle verdier 
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Hensyn som tilsier plankrav II 

• Gjenværende ravineområder – europeisk ansvar? 
 

• Klimagassutslipp og energi/lang transport 
 

• Vassdragsnært, forurensningsfare 
 

• Utvalgte naturtyper, prioriterte og trua arter, 

fremmede arter 
 

• Verdifulle kulturminner og kulturmiljø 
 

• Viktige områder for friluftsliv – Marka 
 

• Lokalmiljø: Trafikk, støv, støy, barn og unge 
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Forurensning 

 

 

Oppfølging, kontroll, tilsyn 

Landskap 

Overskuddsmasser 

og utfyllinger   

Klimahensyn 
Kulturminner 

Arealplanlegging 

Støy, støv, trafikk 

Skredfare og beredskap 

Naturmangfold 

Friluftsliv 

Masser - Avfall eller 

ressurs? Deponi el 

terrenginngrep? 

Jordvern,  matprod 

LNF-formålet 
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Plan- og  
bygningsloven 

Jordloven og 
matloven 

Markaloven 

 Naturmangfoldloven 
 

Vannressursloven 

Kulturminneloven 

Forurensningsloven 

Overskuddsmasser 

og utfyllinger   



Hva slags planbehandling?  

 

Kommunen er planmyndighet og avgjør: 
 

• Kommuneplan (PBL kap 11)?  
– Bestemmelser, retningslinjer, arealdel  
  

• Reguleringsplan (kap 12)? 
– Vesentlig virkning for miljø og samfunn? 

 

• Dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanen (kap 19)?  

 

Konsekvensutredninger (KU) med 
planprogram? Forskriften §3 og § 4 med vedlegg  

  

 



Kommuneplan og reguleringsplan 

Kommuneplan – arealer, gode bestemmelser og 

retningslinjer  

– Hvilke arealer kan egne seg? 

– Hvor er det mest konflikter? 

– Mål om god tilbakeføring til LNF 

 

Reguleringsplan: Sikre god kvalitet på tilbakeføring  til 

LNF og dyrka jord  

– krav til masser og kontroll  

– Bevaring av matjordlag og øvrig jordsmonn 

– Krav til erosjonsforebygging –terrengforming og 
hydrotekniske anlegg, fangdam 

– Frister for tilbakeføring 

 



Egnet lokalisering av massemottak  

Mest konflikter?  

• Viktig naturmangfold –

raviner, rødlista arter og trua 

naturtyper 

• Dårlig grunn - 

samfunnssikkerhet 

• Vann – bekkelukking, 

kantsoner 

• Dyrka jord – pga redusert 

kvalitet for matproduksjon 

• Kulturminner og kulturlandsk 

• Friluftslivsområder 

• Følsomhet for støv, støy, 

trafikk lokalt 

 

Minst konflikter? 

• Tidligere 

masseuttaksområder 

• Støyvoller 

• Byggeområder i 

kommuneplan? 

• Arealer som trenger 

rassikring?? 

• Skog som er egnet for 

oppdyrking? 

• Dyrka jord med behov for 

forbedringer- gode planer, 

god kontroll med masser 

 



Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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Eksterne 

masser 

Forurensa 

masser 

Godkjent deponi 

(avfalls.forskr kap 9) 

Kommuneplan 

Reguleringsplan  

Ikke-forurensa, 

naturlige masser, 

egnet for 

formålet 

Bakkeplanering 

(for.forskr kap 4) 

Jordlov §9 og prod 

tilsk 

Terrenginngrep 

(byggesak/PBL) 

Strid LNF- krav til 

tilbakeføring? 

Vesentlig virkning - 

konsekvenser for 

miljø og samfunn 

PBL §3-1 og KU 

forskrift 

Samsvar 

LNF 

lite 

omfang 

Stort 

omfang 

Arealkonflikt 

Ustabil 

grunn 

(Konsekvensutredning) 

Reguleringsplan  

(Dispensasjon) 

Kommuneplan 

Vesentlig terrenginngrep 
(byggesak/PBL)  

Jordlov § 9 og prod tilsk,  

(Bakkeplanering) 

Lite omfang 

Samsvar 

LNF – enkel 

tilbakeføring 

Strid LNF og 

kom.plan 

Stort omfang 

Arealkonflikt 

Ustabil grunn 

 

Stedegne 

masser 



Kommunens rolle 

• Avsette egnede arealer i kommuneplan med 

bestemmelser 
 

• Still krav til masseforvaltningsplan ved store utbygginger 
 

• Hensynssoner - arealer der massemottak ikke tillates 
 

• Gi føringer for lokalisering og behandling 
 

• Vurdere plankrav, hensyn og vilkår for massemottak 
 

Krav til utbyggere/entrepenører:  

• Plan for bruk av gravemasser før massene oppstår  

(byggesak) 

 

 



Landbrukskontorets rolle 

Viktig med landbruksfaglig kompetanse - delta i 

arealplanlegging  

• Kunnskap om arealenes kvalitet og landbruksdrift.  

• Gode kriterier for tilbakeføring til dyrka jord og LNF-formål.  

• Erosjonsforebygging. Hindre forurensning 

• Behandling etter sektorlovene 

 

Samarbeidet internt i kommunen  

• Plan, landbruk, miljø, byggesak: LNF-forum?  

– fordeling av saker   

– rutiner for behandling etter ulike lovverk 
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Tilbakeføring til LNF I 

Mål om jordvern og økt matprod må ivaretas 

Krav til masser som dyrkingsmedium/jordsmonn :  

Ikke-forurensa, naturlige jordmasser, egnet for 
matproduksjon  

 

Viktig info - krav i bestemmelser og vilkår 

– Hvor store volum i tid og rom? Arealbehov? Behov 
for mellomlagring og sortering?  
 

– Egnet bruk? Ikke-forurensa, naturlige jordmasser, 
matjord? Stubber og stein er ikke egnet 
 

– dokumentasjon og mottakskontroll 
 

– Lokalmiljø: Hvor ofte og hvor mye kjøring? 

  
 



Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Tilbakeføring til dyrka jord II 

Forts: Krav til jordmasser i dyrkingsmedier og 

jordsmonn 

– matjord + øvrig jordsmonn ?- Så dypt som 
planterøttene går, 1,30 meter? Under grøftedyp? 

  

• NB! Forurensa masser krever godkjent avfallsdeponi 

etter avfallsforskriften kap.9 : 
• eks bygningsavfall, asfalt  

• Innhold av tungmetaller og miljøgifter 

• matloven, forskrift om gjødselvarer mv, forskrift om organiske 
gjødselslag, avfallsforskriften 

• Andre krav:  
• Forurensningsforskriften, gjødselvareforskrift, forskrift for 

organiske gjødselslag, floghavre m fl - 
 

 

 

 



Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Tilbakeføring til dyrka jord III 

• Bestemmelser eks: 

– Hensikten med planen er både massemottak og 
dyrka jord 

– Jordloven skal fortsatt gjelde  

– Frist for tilbakeføring og istandsetting 

– Bevaring og tilbakeføring av matjordlag 

– Bevaring av jordmonn under matjordlag 

– Mottakskontroll for masser – egna til dyrking, ikke-
forurensa, uten fremmede arter 

 

• Arealformål? Kombinert formål? 



Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Tilbakeføring III 
Bestemmelser forts:  

Erosjonsforebyggende tiltak, evt krav til 

teknisk plan e.l: 

– Hydrotekniske tiltak, 
fangdammer, grøfter 

– Hellingsgrad, hellingslengde, 
terrengforming 

– Etappevis fylling og 
tilbakeføring 

– Veileder M-0584 ”tekniske 
retningslinjer for anlegg, drift 
og vedlikehold av 
planeringsfelt” 

 



Anbefalinger –ansvar og økonomi 

• Tinglyst avtale og tilbakeføringsfond 

– sikre ansvarsforhold ved evt skade, konkurser 

– Sikre økonomi - sikre til tilbakeføring,  

– mellom tiltakshaver/ entrepenør, grunneier og 

kommunen 

 

Kommunen kan kreve at det settes av midler i fond som 

en garanti for å sikre god kvalitet på tilbakeføring 

 


