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1. Formålet med planforslaget 

Planens forslagstiller er Grasrota AS/Bergknapp AS, v/ Jakob Årsvoll. Plankonsulent er 
Prosjektil Areal AS. 
Formålet med planen er å legge til rette for massedeponi for rene overskuddsmasser, med 
tilhørende renseanlegg og atkomstveg. Bakgrunnen for å etablere deponiet er ønske om å 
skaffe masser til selskapets produksjon på en bærekraftig måte og bidra til det grønne skiftet 
i næringslivet gjennom økt gjenbruk av masser. 
 
Grasrota/Bergknapp vil i 2019 bruke 23 500m³ substrat og jordmasse i sin produksjon av 
grønne tak. Det forventes en økning på minimum 20% pr år. Volumet selskapet har levert 
frem til nå har i hovedsak vært ordinære sedumtak og torvtak. 
Markedet etterspør nå andre og tykkere typer oppbygning, som gir en bedre fordrøynings-
effekt, og mulighet for å etablere fauna på taket midt i byen. 
Behovet for substrat og jordmasser vil være økende. 
 
 

FORVENTET FORBRUK AV JORDMASSER 

 
 

2. Planområdet i dag 
De aktuelle eiendommene består av tre gårdsbruk. Det er tre gårdstun med boliger og 
driftsbygninger ved planområdet, mens det meste av arealene innenfor avgrensningen 
består av dyrket mark. Eksisterende terreng på tomtene er relativt flatt, og ligger ca. på kote 
+10 til +30.  
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Planområdet grenser til Årsvollveien i sør og mot gårdsbruk i øst og vest. Mot nord grenser 
tomtene til Skas Heigre-kanalen, som er et vernet vassdrag i klasse 2. 
Omkringliggende områder er ellers preget av landbruk og gårdsdrift. Planområdet er på 
omkring 240 daa og omfatter deler av gnr/bnr. 63/4, 63/14 og 63/3.  
 

   
 

3. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Planområdet ønskes tilrettelagt for massedeponi for rene overskuddsmasser, med tilhørende 
atkomstveg. Det legges opp til å bruke eksisterende gårdsveg som ikke berører eller kommer 
i konflikt med eksisterende bebyggelse som atkomstveg. I tillegg vil det anlegges en 
rensepark med dammer som demper avrenning av jord og næringsstoffer til Skas Heigre-
kanalen. 
 
 

4. Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Det planlegges ikke bebyggelse innen planområdet. Det legges opp til at 1 million m³ masse 
kan deponeres. Dette gir en gjennomsnittlig dybde på deponert masse på ca. 4 meter. For å 
ivareta Skas Heigre-kanalen med kantvegetasjon og fugleliv, planlegges det også å anlegge 
en rensepark. Denne vil bestå av sedimentasjonsdam, våtmarksfilter, terskler og utløpsdam, 
se figur under (hentet fra Renseparkar i jordbruket; Geir Undheim). 
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5. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Massedeponiet vil fylles med rene overskuddsmasser og tilpasses omkringliggende terreng. 
Deponiet vil ikke produsere avfall. Atkomstvegen foreslås regulert med 5 meter vegbredde.  
 
Grasrota AS/Bergknapp AS ønsker å kunne ta i bruk mer gjenbrukte masser i sin produksjon 
av grønne tak, miljøvennlige jordblandinger og ferdigplener. For å oppnå dette er de 
avhengig av et anlegg hvor den delen av massene som ikke kan gjenbrukes, kan deponeres. 
Dette er rene masser som vil gjøre etterbruken i området egnet for jordbruk, men som ikke er 
egnet for selskapets produksjon. 
Landbruket i planområdet er i dag tidvis preget av vasstrukken jord. Deponiet vil 
representere en jordforbedring som vil gjøre etterbruken mer egnet til jordbruk enn ved 
dagens forhold. 
 
 

6. Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 
Nytt terreng over deponiet vil tilpasses omkringliggende høyder og sørge for en jevn stigning 
fra Skas Heigre-kanalen i nord, mot Årsvollveien i sør. Kantvegetasjon ved kanalen ivaretas. 
Landskapets hovedtrekk opprettholdes.  
Driftsperioden regnes å vare i 15 år inkludert fylling og klargjøring til etterbruk.  
Det vil utarbeides etappeplan som sikrer at kun et begrenset område er i drift om gangen. 
Etappeplanen kan gjøres juridisk bindende i reguleringsbestemmelsene.  
 
  

7. Forhold til kommuneplan, områdeplan og reguleringsplan. 
Det foreligger ingen reguleringsplan for området, som i kommuneplanen er disponert til LNF-
område. Eiendommene ligger innenfor kjerneområde landbruk og delvis innen regional 
grønnstruktur, Regionalplan for Jæren. 
 
Planforslaget er med andre ord i strid med gjeldende kommuneplan, men det følger samtidig 
opp mange overordnede føringer på nasjonalt og regionalt nivå.  
 
Planområdet ligger rundt 400 meter øst for Grasrota AS sitt hovedkontor. Et deponi her vil 
med andre ord være i tråd med Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging ved å legge til rette for korte avstander og redusert transportbehov sett 
opp mot å bruke et eksternt deponi.  
 
«Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020» har bl.a. som målsetting at 
Rogaland skal være et foregangsfylke når det gjelder bærekraftig produksjon og miljøvennlig 
teknologi. Planen slår fast at Rogaland skal prioritere et næringsliv med spesiell kompetanse 
på miljøvennlige løsninger.  
 
«Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040» har som mål å sikre en 
bærekraftig håndtering av masser fra bygge- og anleggsaktivitet i regionen. Den bygger på 5 
prinsipper for avfallshåndtering – reduksjon, gjenbruk, materialgjenvinning, utfylling og 
avfallsdeponering, se figur på neste side (hentet fra Regionalplan for massehåndtering på 
Jæren). 
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Regionalplan for massehåndtering har også effektmål om bl.a. å redusere klimautslipp fra 
transport og å legge til rette for mer målrettet forvaltning av landskap.  
 
Planen foreslår et regionalt mål om 70% gjenvinning av bygge- og riveavfall og rene masser 
på Jæren innen 2030. For å nå dette målet anslår planen at det trengs et volum på mellom 
20 og 24 millioner m³ i rimelig nærhet til byområdene. Det er 3 avklarte mottaksområder i 
planens mottaksapparat: Kylles, Hogstad og Røyneberg. Selv om disse anleggene vurderes 
å inneha tilstrekkelig kapasitet, oppgis det at disse områdene må suppleres for å få etablert 
et nettverk med tilstrekkelig bredde i geografi og behandlingstyper.  
Planen slår fast at deponikapasitet er en begrenset ressurs og må forvaltes med omtanke. 
Mengden av masser som blir generert i regionen er mye større enn tilgjengelig utfyllings- og 
deponi-volum. Når mottaksapparatet vurderes å ha tilgjengelig kapasitet, legger det som 
forutsetning at målet om 70% gjenvinning og gjenbruk av overskuddsmasser oppnås. I dag 
er ikke dette målet nådd i regionen, og det er viktig å legge til rette for tiltak som kan bidra til 
ønsket utvikling hvor målet kan innfris. 
 
Grasrota AS/Bergknapp AS produserer bl.a. vegetasjonsmatter til bruk på grønne tak og 
vegger. De har fokus på grønne løsninger både når det gjelder produkter og 
produksjonsmetoder. Når det anlegges grønne tak brukes resirkulerte filtmatter fra Fretex 
som underlag, og jordlaget består bl.a. av kompost og sand som er resirkulerte masser. 
Grasrota ønsker å øke fokuset på gjenbruk og resirkulering av masser i egen bedrift, og for å 
få til dette er de avhengige av et fyllingsområde som kan ta opp den delen av massen som 
ikke kan gjenbrukes i egen produksjon. Deponiet drar nytte av overskuddsmassene gjennom 
tilbakeføringen til landbruk, og massene går dermed ikke tapt som avfall.  
Planforslaget bygger derfor opp under miljøvennlige og bærekraftige produksjonsmetoder og 
produkter, i tråd med Regionalplanen for næringsutvikling. Et bynært deponi som gir redusert 
transportbehov, og fokus på gjenbruk og resirkulering av masser følger godt opp 
Regionalplanen for massehåndtering. Hensyn til landskap ivaretas i stor grad da massene 
fordeles jevnt i hele planområdet, og hovedtrekk og fjernvirkning opprettholdes. 
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8. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
Planområdet ligger innenfor kjerneområde landbruk, og delvis innenfor regional 
grønnstruktur. Etter endt driftstid vil området ha forbedret jordkvalitet og tilbakeføres til 
landbruket. Dette sikres i planarbeidet, sammen med nevnte etappeplan som sikrer at et 
mindre område er åpent for drift om gangen, og at tilbakeføringen skjer kontinuerlig i løpet av 
driftsperioden. 
Ifølge temakart-rogaland.no er det registrert èn art med potensiell høy risiko innenfor 
planområdet. Ved sørlig plangrense er det også registrert fuglearter som er nær trua. 
Langs Skas Heigre-kanalen er det registrert regionalt viktig område for åkerrikse, som er en 
truet art. Vegetasjonen langs kanalen utgjør også beitemark for andre fugler. 
Planområdet omfattes av verneplan for vassdrag i forbindelse med Figgjoelva. 
Planforslaget vil ikke bidra til spredning av fremmede arter.  
Det vil som del av planarbeidet utføres en registrering av fuglelivet i området, for å best mulig 
ivareta områder viktige for fugl. Det vil også utarbeides en driftsplan for deponiet som sikrer 
gode rutiner for håndtering av og beskyttelse for fugl i området.  
Det er behov for flere renseparker ved Skas Heigre-kanalen for å ivareta vannkvalitet og 
fuglelivet her. Planforslaget legger opp til etablering av rensepark og bevaring av et 
vegetasjonsbelte mot kanalen for best mulig å ivareta kantvegetasjon, fugleliv og 
vannkvalitet. 
 
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Det er foretatt arkeologiske 
registreringer i deler av planområdet i perioden 29.08 – 30.08.2017 (Rapport nr.39, 2017, 
Rogaland fylkeskommune), hvor det ikke ble gjort noen funn av automatisk fredede 
kulturminner. Foruten noen SEFRAK-registrerte bygninger på nabotun, er nærmeste 
kulturminne en gravhaug 200 meter øst for planområdet.  
 
 

9. Risiko, sårbarhet og samfunnssikkerhet 
Nordlig del av eiendommene ligger innenfor aktsomhetsområde for flom (milljostatus.no) i 
forbindelse med Skas Heigre-kanalen. 
I følge miljostatus.no er radonforekomsten moderat til lav i planområdet. Det vil i planarbeidet 
utarbeides en ROS-analyse for å ivareta disse og andre ROS-tema. 
Det vil også utarbeides en massedisponeringsplan som del av planarbeidet, hvor bl.a. fare 
for spredning av fremmede arter og plantesykdommer skal avklares.  
 
 

10. Prosess for medvirkning, varsling og berørte offentlige organer 
Planforslaget vil bli varslet og hørt iht. gode prosedyrer etter plan- og bygningsloven. 
Planforslaget vurderes ikke å berøre særskilte offentlige organer. 
 
 

11. Vurdering i forhold til behov for konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i forhold til §8 og §10 i forskrift om konsekvensutredninger og 
vurderes å omfattes av forskriften. Forslaget får vesentlig virkning for miljø og samfunn da 
planområdet ligger ved vernet vassdrag. Det er registrert truet art i området, og forslaget 
innebærer en midlertidig omdisponering av LNF-formål. Tiltaket faller også under kategori 11 
k) i forskriftens vedlegg 2 når det gjelder volum og areal for deponi. 
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Stavanger, 28.06.2019 
 
Med vennlig hilsen 
PROSJEKTIL AREAL AS 
 
 
 
 
Marie H. Mjaaland 
Tlf. dir: 977 54 658 
E-mail: marie.mjaaland@prosjektil.no 



Senterposisjon: -36572.54, 6561811.92
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 28.06.2019


