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Fylkeskommunens rolle
• Det regionale folkestyrte 

forvaltningsnivået

• Produsent av tjenester: 
– VGO, tannhelse, vei, 

kollektivtransport

• Myndighet: 
– Lov om kulturminner og 

kulturmiljøer

– Vilt og innlandsfisk

– Vannforskriften

– Plan- og bygningsloven 

• Regional utviklingsaktør
– Areal og transport, næring, by- og 

tettstedsutvikling, klima og energi.



Regionale planer 

• Et verktøy for å utforme 

politikk på prioriterte områder.  

• Legges til grunn for arbeid i 

kommuner, regionale og 

statlige organer. 

• Langsiktig og målrettet  

• Basert på samarbeid  

• Handlingsprogram med tiltak 



Hvorfor en regional plan om masseforvaltning?

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

• Mange konflikter med miljø- og 
samfunnsinteresser ved etablering av uttak, 
mottak og transport.

• Næringen ønsker forutsigbarhet for uttak og 
mottak, og kontroll med ulovlig masseflytting. 

• Kommunene får stadig flere henvendelser og 
etterspør oversikt, retningslinjer og 
veiledning.

• Interkommunal problemstilling 



Hva er masseforvaltning?
• Byggeråstoff

– Pukk: fast fjell

– Grus og sand: naturgrus og sand

• Overskuddsmasser 
– Gravemasser

– Byggavfall

• Mottak av masser
– Deponi

– Behandlingsanlegg

– Mellomlager

– Terrengregulering

– Bakkeplanering

– Jordflytting

– Jordforbedring

• Gjenbruk
– Nyttiggjøring



Mål

• Sikre byggeråstoffer og uttaksområder for 

fremtidige behov i Akershus. 

• Sikre arealer for massemottak, gjenvinning 

og lovlig deponering. 

• Sørge for størst mulig gjenbruksandel av 

gjenvinnbare masser.

• Redusere miljø- og samfunnsbelastning fra 

areal for massemottak, massehåndtering 

og massetransport.



Strategier



Regionale planretningslinjer
• Kommunal planstrategi

• Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

• Reguleringsplaner 

• Begrepsbruk

• Regional oversikter

• Massebalanse, gjenbruk, etterbruk



Handlingsprogram 2017-2020

Plankart: Egnethet 

og konfliktgrad

Veiledning:

Samarbeid og dialog:



Samarbeid
Ansvar: 
• Fylkeskommunen: 16
• Kommunene: 4
• FM: 3
• Dirmin: 1
• Bransjen: 1

Sammen med: 
• NGU, Oslo kommune, 

nabofylker, Miljødirektoratet, 
Statens vegvesen, 
Jernbaneverket, 
forskningsmiljøer 



Regional plan for 

masseforvaltning i 

Akershus:
• Helhetlig og langsiktig 

ressursforvalting

• Enhetlig og mer effektiv 

saksbehandling

Et verktøy for de vi 

forvalter ressursene på 

vegne av.

www.akershus.no/

ansvarsomrader/

klima-og-miljo/

masseforvaltning/

Kontakt: 

solveig.viste@afk.no


