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Vår ref.: 19/14504-4
19/07916 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 
Plan 201924 - Detaljregulering for massefylling på gnr 63 Austvoll 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtedato: 31.10.2019 

Deltakere fra forslagsstiller:  Jakob og Maria Årsvold (Grasrota), Lars Kolnes (Bergknapp) 

Deltakere fra plankonsulent:  Marie H. Mjaaland, Jan Magne Fotland (Prosjektil) 
Ole Kristian Larsen (Ecofact) 

Deltakere fra kommunen:  Hege Skotheim, Kristine Orstad, Ove Fosså 

KONTAKTINFORMASJON (navn, e-post, telefon) 

Hovedsaksbehandler: Ove Fosså, ove.fossaa@sandnes.kommune.no, 51 33 54 73 
Sidesaksbehandler: Kristine Orstad, kristine.orstad@sandnes.kommune.no, 51 33 64 93 

Plankonsulent: Prosjektil Areal AS v/ Marie H. Mjaaland, marie.mjaaland@prosjektil.no 
Forslagsstiller: Grasrota AS v/ Jakob Årsvold, jakob@grasrota.net 

Beskrivelse av planområdet (fra planinitiativ) 

Gnr/ bnr: 63/3, 63/4 og 63/14 

Størrelse: ca. 240 daa, 1 million m3 masse, gjennomsnittlig dybde ca. 4 m 

Beskrivelse av planidé (se også planinitiativ)  

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. 

Søkers presentasjon i møtet (se søkers supplement til referatet) 

Søker presenterte Grasrota/Bergknapps produkter og produksjonsmetoder. 

Søker og deres konsulent Prosjektil presenterte argumenter for massefyllingen, og for å sette i 
gang planarbeidet nå. 

Aktuelle problemstillinger 

Sandnes kommune vil behandle massehåndtering som et eget tema i rullering av 
kommuneplanen. Kommunen vil derfor ikke ta opp nye reguleringsplaner for massefyllinger 
til behandling før ny kommuneplan er vedtatt, antagelig i 2023. 



 

Oppstartsmøte, Sandnes kommune, revidert 04.01.2019 side 2 

Hvilke konsekvenser har allerede utførte fyllinger hatt, og hvilke erfaringer kan vi trekke av 
dette? Hvordan har fyllingene påvirket kvaliteten på jordbruksarealene og avlingsstørrelse? 
Hvordan er landskapet endret? Har fyllingene ført til økt avrenning (vann/sedimenter) og 
eventuelt økte flomproblemer? Hvordan har fyllingene påvirket kanalen? 
 
Veistandard er riktignok oppgradert, blant annet med gang- og sykkelvei, men veistandard har 
aldri vært planlagt med tanke på omfattende tungtransport av masser. Dette må vurderes.  
 
Tiltak i øvre del av kanalen (Soma-Gimra) vil kunne få konsekvenser for nedre del. Det må 
planlegges tiltak for å hindre økt avrenning, flomproblemer og tilførsel av suspendert stoff. 
 
Negativ påvirkning av naturområder/biologisk mangfold må forhindres og eventuelle 
avbøtende tiltak planlegges.  
 
Mottaksanlegg for masser skal ikke lokaliseres i landbruksområder, særlig ikke i 
kjerneområder for landbruk. 
 
Utfylling av masser kan skje i landbruksområder der det kan dokumenteres at dette vil føre til 
bedre arealkvalitet og økt produksjonspotensiale. Fyllingen skal vurderes ut fra hva som er 
nødvendig for å forbedre jordbruksarealet, ikke ut fra hvor mye masser en entreprenør ønsker 
å bli kvitt. Jordbruksarealet skal tas ut av produksjon kortest mulig tid. 
 
Dersom det åpnes for regulering, må virksomheten beskrives nærmere. Hvem skal/kan levere 
masser, hvilke fraksjoner sorteres, forventet gjenvinningsprosent. Kun gjenvinning til eget 
bruk, eller også salg/levering av gjenbruksmasser til andre? 
 
 
OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
Digitalt materiale vil bli tilsendt ved bestilling av startpakke. 
 
Kommuneplan (formål m.m.)  
 
LNF innenfor langsiktig grense for landbruk 
Sikringssone 190_2, høyderestriksjoner Stavanger Lufthavn 
Faresone flomfare H320 langs Skas-Heigre-kanalen 
Hensynssone grønnstruktur H540_02, regional grønnstruktur 
 
Kommunedelplaner  
- Kdp. for kulturminner og kulturmiljøer: 
Det er registrert en verneverdig smie på 63/4. En hovedbygning og en treskelåve/stall på 
samme eiendom er registrert som tapt i kommunens kulturminneregister. 
 
Miljøplan / temakart Rogaland 
 
Skas-Heigre-kanalen med omgivelser: regionalt viktig for åkerrikse, viktig for andefugler, 
vadefugler, rådyr. Registrert som sårbart område (MOB), sårbart for forurensning. 
En rekke funn av truede arter i/nær området. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gjeldende reguleringsplaner 
 
Plan 94122 - Reguleringsplan for hovedvannledning Bærheim - Orstad 
 
Tilgrensende reguleringsplaner 
 
Plan 2005103 - Reguleringsplan for massefylling på gnr. 65, bnr. 2,11,20 og 31, Soma 
Plan 2009107 - Reguleringsplan for Fv 327, Årsvollveien, med g/s-vei fra Rv44 til Sola 
 
Pågående planarbeid 
 
Plan 201716 - Detaljregulering for hovedvannledning vest, Sandnes 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fylkesdelplaner/Regionalplaner 
Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 har vurdert hele Skas-Heigre-området 
som potensielt massefyllingsområde. Området ble tatt ut først og fremst på grunn av høy 
konflikt med kjerneområde landbruk. 
 
Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser 
 
Figgjo er vernet i verneplan I for vassdrag. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Annet   
- Barnetråkk: ingen registreringer innenfor foreslått planområde 
 
 
 
VIKTIGE UTREDNINGSTEMA I PLANARBEIDET  
 
Komplett planmateriale skal være i henhold til kommunens krav til reguleringsplaner, jfr. 
startpakken. Punktene under er utredningstema som har særskilt betydning i foreliggende 
planarbeid.  
 
Miljø 
 
- Landskap (natur-, kulturlandskap, hoveddrag) 

 
- Naturmiljø (vurdering etter naturmangfoldloven, vassdrag) 

 
- Kulturminner og kulturmiljø (fredede fornminner, verneverdige bygninger, bygningsmiljø, anlegg) 

 
- Forurensning/støy, luft, tomtegrunn (miljøplan + T-1442/2016 + T-1520) 

 
- Vann og avløp 

 
- Kvikkleire – marin grense (Marin grense ligger på ca kote 25 i Sandnes) 

Området ligger for en stor del under marin grense. 
 
 

http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES/Case/Details/15066127?q=17%2F10607
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Naturressurser (landbruk, fiske, grunnvann, mineralressurser) 
 
- Massehåndtering (massebalanse, massedisponeringsplan, mellomlagringsområder) 
- Matjord (jordvern) 

 
 

Samfunn 
 
- Friluftsliv/grønne interesser (behov, bruk, sti/korridor, tur, strand) 

 
- Barn og unges interesser i planområdet (behov, bruk av areal til lek/aktiviteter) 

 
- Transport (adkomst, vei, trafikksituasjon, kollektivtilgjengelighet, mobilitetsplan, avklare behov for møte 

angående transportvurdering)  
 

- Estetikk (variasjon, tilpassing til eks bebyggelse, form, struktur, volum, funksjon, uttrykk) 
 

- Samfunnssikkerhet (ROS-analyse, stabilitet byggegrunn, overvann, flom, skred, ras)  
 

- Annet (spesifiser): 
 
 

 
MEDVIRKNING (involvering av spesielle grupper, behov for folkemøte) 
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte skal ligge med varsel om oppstart av planarbeid. 
 
 
PLANAVGRENSNING OG BYGGEGRENSER (leveres ut med startpakken) 
 
 
REKKEFØLGEKRAV 
Det vil blant annet bli stilt rekkefølgekrav for opparbeiding av tiltak for å redusere avrenning 
og utslipp til vassdraget, samt avbøtende tiltak for å redusere konsekvenser for biologisk 
mangfold. Andre krav kan komme til i løpet av planprosessen. 
 
ILLUSTRASJONER (snitt, fasadeoppriss, skisser, forholdet til omkringliggende bebyggelse, 3D-modell) 
 
 
KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 
Fyllingen faller inn under forskrift om konsekvensutredninger vedlegg II punkt 11 k) 
«Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m³ masse.» Vurdering 
etter kriteriene i § 10 innebærer at planen kreves konsekvensutredet. Blant annet ligger deler 
av planområdet innenfor 100-meters-beltet til det vernede Figgjovassdraget. 
 
 
FREMDRIFTSPLAN 
 
For å sikre en god planprosess forutsetter kommunen at det avholdes arbeidsmøter underveis. 
Saksbehandler vil lage forslag til fremdriftsplan. Dersom frister ikke overholdes går det ut 
over saksbehandlingstiden og fremdriftsplanen må revideres.  
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SAKSDOKUMENTER 

Følg med på saken her http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES, ved å skrive inn 
saksnummer 19/14504 i søkeruten. Innkomne og utgående dokumenter ligger klikkbare 
i venstre marg, på siden du ledes til. 

GEBYR 

Reglement for gebyr i arealplansaker (kfr. Startpakken). Gebyret betales av: 

firma: Grasrota AS   org.nr.: 982552303 

KONKLUSJON 

- Oppstart av planarbeidet anbefales ikke.
I henhold til forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og
bygningsloven §4 krever forslagsstilleren at spørsmålet om oppstart eller ikke tas opp til
politisk behandling. Vedtaket fra behandlingen vedlegges referatet fra oppstartsmøtet.

- Startpakke oversendes dersom utvalg for by- og samfunnsutvikling gir tillatelse til
planoppstart.

Sandnes, 26.11.2019 

Referent: Ove Fosså 

Oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering, og saken forutsettes godt opplyst før 
møtet finner sted. Alle vurderinger fra planavdelingen er faglige og basert på mottatt 
informasjon fra søker. Forslag til endringer av planinitiativ etter oppstartsmøte, naboprotester, 
uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske vedtak m.v. vil kunne bringe 
inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis. Kommunens 
tilbakemelding vil da måtte justeres iht. endrede/nye forutsetninger. 

Vedlegg: 

Supplerende møtereferat fra søker datert 25.11.2019 

http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES
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Oppstartsmøte for detaljreguleringsplan for gnr/bnr 63/4, 63/14 og 63/3 

I oppstartsmøtet avholdt 31.10.2019 vedr. regulering for deponi på Årsvoll ble følgende 
aspekter belyst og diskutert: 

 

 Sandnes kommune opplyste om de utfordringer som administrasjonen ser på som 
sentrale for deres innstilling til planen. Disse er nevnt under «Aktuelle 
problemstillinger» i administrasjonens forslag til møtereferat. 

 Grasrota/Bergknapp opplyste så om bedriftens produkter og produksjonsmetoder.  
 Prosjektil gikk gjennom viktige aspekter ved planarbeidet, og opplyste om hvordan 

sentrale utfordringer vil kunne løses, og viktige hensyn sikres i plan: 
- Grasrota/Bergknapp utvikler bærekraftige produkter, bruker opptil 50% 

gjenbrukte masser i sin produksjon og bidrar til mer miljøvennlige metoder 
i bransjen.  

- Regionalplan for massehåndtering viser at det er behov for og ønske om 
bynære mottak. Regionalplanen viser at kapasitet ved eksisterende mottak 
fram mot 2040 er begrenset, og at det må oppnås en større 
gjenvinningsgrad som må økes raskt. 

- Igangsetting av planarbeid vil møte behovet for bynære mottak. Ved en ev. 
etablering av et bynært mottak vil det alltid være mange og komplekse 
hensyn. De kan ikke unngås, og fokuset må derfor være hvordan disse 
kan møtes. Nærhet til eksisterende/kommende anleggsvirksomhet og 
høystandard veinett er viktige aspekter som må veie tungt i en vurdering 
av hvor mottak bør plasseres. Bransjen ønsker bynære mottak ved 
Sandnes og Stavanger. 

- Administrasjonen har pekt på hensynet til Skas-Heigre-kanalen. Prosjektil 
viser at hensynet kan ivaretas gjennom høye krav i reguleringsplanen til 
utredninger, driftsmetoder og kontroll, samt gjennom tett samarbeid med 
Ecofact og administrasjonen. Planarbeidet vil bl.a. omfatte: Kartlegging – 
Ecofact, KU – samarbeid med kommunen om utredningstema, og at 
kommunen kan kvalitetssikre utredningen, Nødvendige tiltak som følge av 
kartlegging og KU legges inn i planforslaget. 

- Planarbeidet kan bidra til kvalitetssikring. Viktige elementer for å sikre 
kvalitet i planen og for området både under og etter drift planlegges bundet 
i planbestemmelser og plankart gjennom: Forpliktelse til økende 
gjenvinningsgrad, Driftsplan, Handlingsplan – arter, Etappeplan, 
Revegetering 

- Administrasjonen har pekt på at massehåndtering skal behandles som 
tema i kommuneplan. Prosjektil viser til at ved å behandle planer med 
innovative og fremtidsrettede løsninger, kan administrasjonen bidra til å 
drive fremover utviklingen mot økt gjenvinningsgrad. Administrasjonen kan 
også gjennom slike prosesser samle erfaring og grunnlag til når temaet 
skal behandles i kommuneplanen. 
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 Grasrota/Bergknapp rettet oppmerksomhet mot politiske målsettinger om å få en mer 
bærekraftig utvikling med vekt på gjenbruk og reduksjon av transport. For å oppnå 
dette må også kommunen i større grad være opptatt av å finne løsninger og ikke bare 
se begrensninger. Det er et overordnet mål både på internasjonalt, nasjonalt og 
regionalt nivå om å skape grønne arbeidsplasser med vekt på gjenbruk. Her er 
Bergknapp en foregangsbedrift. I likhet med Sandnes kommune er Bergknapp opptatt 
av å ta vare på naturen, og de ønsker å fremme en bærekraftig reguleringsplan.  

 Prosjektil understreket mulige gevinster som igangsetting av reguleringsplan for 
deponi/mottak på Årsvoll vil gi:  

o Viktig område langs Skas/Heigre blir kartlagt 
o Viktige naturhensyn sikres i plan 
o Setter presedens for videre prosesser og utredninger som må gjennomføres i 

området 
o Avklaring og forutsigbarhet for området langs Skas/Heigre.  
o Igangsetting av planarbeid innen området gir mulighet for hurtigere 

tilbakeføring til LNF 
o Økt gjenvinningsgrad i kommunen 
o Utvidet kapasitet iht. behov frem mot 2040 
o  Foregangskommune og katalysator - økt gjenvinning og etablering av bynært 

mottak 
 

 Avslutningsvis uttalte administrasjonen at det er gode argumenter både for og imot 
oppstart av dette planarbeidet, men at de ønsket at saken skulle legges fram for 
utvalget for politisk behandling. 

 

 

Stavanger, 25.11.19 

Marie H. Mjaaland 

 




