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Planinitiativ - Plan 201924 - Detaljregulering for massefylling på gnr 63 
Austvoll 

Sammendrag 
Prosjektil Areal AS har på vegne av Grasrota AS og Bergknapp AS bedt om 

oppstart av detaljregulering for massefylling på gnr 63 Austvoll. Planen er tenkt 
å omfatte et areal på ca. 240 daa og en fylling på rundt 1 million m3 masse med 
gjennomsnittlig dybde på ca. 4 m. Fyllingen er ikke vurdert i kommuneplanen. 

 
Det er nå besluttet at Sandnes kommune vil behandle massehåndtering som et 

eget tema i rullering av kommuneplanen. Det er viktig å skaffe en oversikt over 
hvilke fyllinger som allerede er godkjent og hvilke konsekvenser disse har hatt, 
før det tas stilling til hvor det skal tillates nye fyllinger og mottaksanlegg for 

masser, og på hvilke vilkår. Plansjefen vil derfor ikke anbefale at det startes opp 
regulering av en så stor ny fylling før dette er vurdert i kommuneplanen. 

 
Planinitiativet legges frem for utvalg for by- og samfunnsutvikling for vurdering 

av om initiativet skal stoppes. 
 
 

 
Gjeldende planer som har betydning for planarbeidet 

Kommuneplan for Sandnes 2019-2035 har følgende arealformål og hensynssoner 
for området: 
 

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 
 

Kommunen er ikke kjent med at det finnes fornminner innenfor området. Det er 
registrert en verneverdig smie på 63/4, men den berøres ikke av en eventuell 

fylling. 
 
Det er en rekke verneverdier registrert i kommunens miljøplan og i temakart 

Rogaland. Skas-Heigre-kanalen med omgivelser er regionalt viktig for åkerrikse, 
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viktig for andefugler, vadefugler, rådyr. Registrert som sårbart område (MOB), 
sårbart for forurensning. Det er en rekke funn av truede arter i/nær området. 

 
Skas-Heigre-kanalen er en del av Figgjovassdraget som er vernet i Verneplan I 
for vassdrag, vedtatt av Stortinget i 1973.  

 
Følgende gjeldende reguleringsplaner grenser til, eller berører planområdet: 

Plan 94122 - Reguleringsplan for hovedvannledning Bærheim - Orstad 
Plan 2005103 - Reguleringsplan for massefylling på gnr. 65, bnr. 2, m.fl., Soma 
Plan 2009107 - Reguleringsplan for Fv 327, Årsvollv., med g/s-vei Rv44 - Sola 

 
Dessuten er følgende plan under behandling: 

Plan 201716 - Detaljregulering for hovedvannledning vest, Sandnes 
 

Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger mellom Årsvollveien og Skas-Heigre-kanalen. Rundt 25 % av 
omsøkt areal ligger innenfor 100-meters-beltet langs kanalen. Terrenget ligger 

mellom 10 og 30 m.o.h., altså for en stor del under marin grense (kote 25). 
Dette innebærer fare for ustabil grunn. Området er småkupert, skrånende 

nordover mot kanalen. Det ligger i sin helhet innenfor langsiktig grense for 
landbruk. Det er i hovedsak fulldyrket, og med dårlig drenerte arealer nærmest 
kanalen. Området er på ca 240 daa og omfatter deler av tre gårdsbruk på 

Austvoll, gnr/bnr 63/3, 63/4 og 63/14. Det er tidligere gitt tillatelse til en rekke 
massefyllinger nær planområdet, se eget avsnitt om massefyllinger i Soma-

Austvoll-Årsvoll-området og vedlagt oversiktskart. 
 
Beskrivelse av planinitiativet  

(se også beskrivelser i vedlegg fra søker) 
Planinitiativet omfatter ca 240 daa og en fylling på 1 million m3 masse med en 

gjennomsnittlig fyllingshøyde på 4 m. 
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. Behovet for substrat 
og jordmasser vil derfor være økende. 
 

Bedriftene argumenterer for at behovet for deponi er knyttet til deres egen 
produksjon. Derfor tar vi med følgende beskrivelser av virksomhetene, utdrag 

hentet fra deres egne nettsider: 
 

Grasrota AS er et spesialfirma for produksjon og levering av ferdiggress, 

torvtak, sedumtak og granitt. Gresset skjæres med egenutviklede 
spesialmaskiner, tilpasset våre forhold og behov, og leveres på paller. 

 
https://www.grasrota.net/ 

 

https://www.grasrota.net/
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Bergknapp produserer og leverer grønne tak og vegger - et solid bidrag til 
bærekraftig utvikling. Bergknapp AS har siden 2009 produsert 

sedummatter og etterhvert andre typer vegetasjonsmatter. 
 
https://www.bergknapp.no/ 

 
 

Massefyllinger i Soma-Austvoll-Årsvoll-området 
I de senere år har det vært et stort antall søknader om dispensasjon for 
massefyllinger, særlig i Soma-Austvoll-Årsvoll-området.  

 
Den første tillatelsen vi har kunnet finne i området ble gitt som en byggetillatelse 

02.10.1998 på Austvoll, 63/2 og 63/14, sør for Årsvollveien. Her er det over lang 
tid fylt betydelig mer masser enn det ble gitt tillatelse til. Tilsynssak for 

overskridelsene ble avsluttet i 2015 fordi det ble startet opp regulering av en 
større massefylling på Austvoll/Folkvord (plan 2012131) som også ville omfatte 
denne gamle fyllingen. Plan 2012131 ble imidlertid stoppet av innsigelser fra 

Fylkesmannen og Fylkeskommunen. 
 

I 2004/2005 ble det stilt krav om og igangsatt felles regulering av tre 
massefyllinger på Soma, sør for Sandnesveien. Også her er det over lang tid fylt 
betydelig mer masser enn det opprinnelig ble gitt tillatelse til. Disse 

overskridelsene er senere akseptert gjennom dispensasjonsbehandling. 
 

Det har i de senere år blitt stadig økende press på området langs Skas-Heigre-
kanalen med behandling av stadig flere og store saker. Det er laget et kart som 
viser omfanget av søknader og tillatelser, se vedlegg 5. I ettertid er det lett å se 

at vi burde hatt retningslinjer for å sikre en lik behandling av disse og/eller en 
samlet behandling i kommuneplanen. I flere av de siste dispensasjonssøknadene 

har dette også vært påpekt av Fylkesmannen, bla. dette utdraget fra uttalelse til 
søknad om dispensasjon på 64/6 og 64/12: 
 

«Fylkesmannen meiner det er uheldig å planlegge slike fyllingar gjennom 
enkeltvise dispensasjonar. Det gjeld særleg i sårbare område som dette der 

omsynet til vassdragsinteressene og naturverdiane gjer seg gjeldande med 
tyngde, jf. også omsynssona i kommuneplanen som viser at omsynet til 
vassdraget skal ha prioritet. Sumverknadane av ein liberal dispensasjonspraksis 

knytt til massefyllingar langs Skas-Heigre-kanalen kan vere betydelege, det har 
også vært eit stort press i høve til etablering av slike tiltak i det aktuelle 

området. Slike prosjekt bør derfor helst vurderast gjennom kommuneplan-
prosessane ut frå ei heilskapleg vurdering av massebehovet og for å finne dei 
beste lokalitetane for å dekke dette. I dette området bør det gjerast ei overordna 

vurdering knytt til denne delen av Skas-Heigre-vassdraget før det blir opna for 
nye større fyllingar i området. Dette er særleg aktuelt etter at Regionalplan for 

massehandtering er vedtatt med regionale føringar knytt til lokalisering av slike 
fyllingar med vekt på gode heilskaplege løysingar.» 
 

Denne søknaden ble avslått av byggesakssjefen den 15.01.2019. Avslaget ble 
påklaget, men utvalg for byutvikling opprettholdt 10.04.2019, med 10 mot 3 

stemmer, byggesakssjefens vedtak. Fylkesmannen stadfestet kommunens 
vedtak i brev 28.05.2019. 

 

https://www.bergknapp.no/
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Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018 - 2040 

Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018 – 2040 ble vedtatt i desember 
2017. Planens mål er en bærekraftig håndtering av masser fra bygge- og 
anleggsaktivitet i regionen. I dag går brukbare masser til fylling fordi vi ikke har 

et godt nok system til å sikre gjenbruk/gjenvinning. Også fyllingskapasitet er en 
begrenset ressurs, og må forvaltes med større omtanke enn i dag. 

Regionalplanen viser at det i dag er overkapasitet på fyllinger og derfor lite 
insitament til å øke gjenbruks- og gjenvinningsgraden. Planen forutsetter også at 
massehåndteringen på Jæren i større grad enn nå skal styres gjennom 

kommuneplanprosessene i de enkelte kommunene. Det er ikke ønskelig å åpne 
for nye, store fyllinger/mottak nå. Fylkesgeolog er ansatt og starter arbeidet med 

å få på plass en modell for organisering av et regionalt mottaks- og 
logistikksystem. Dette vil være en forutsetning for å kunne åpne nye, store 

mottaksanlegg med fyllinger. Regionalplanen forutsetter at masser som kan 
gjenbrukes eller gjenvinnes, skal gjenbrukes eller gjenvinnes.  
 

Regionalplanen viser at allerede godkjente mottak vil dekke behovet frem til 
mellom 2030 og 2040 uten økt gjenvinning, men målet er en betydelig økning av 

gjenvinningsgrad lenge før den tid. Neste kommuneplan forventes behandlet i 
2023, så det bør være uproblematisk å ta seg tid til noen overordnede 
vurderinger nå.  

 
Ressurspyramiden 

Regionalplanen har som mål en bærekraftig håndtering av masser fra bygge- og 
anleggsvirksomhet i regionen. Planen baseres på sirkulær økonomi som er et 
industrielt system for å bevare og gjenopprette ressurser. Det vil si at brukbare 

masser skal gjenbrukes, ikke deponeres. Planen illustrerer dette med den såkalte 
ressurspyramiden. 

 
 

I denne saken er det mest relevant å se på de tre nederste trinnene i pyramiden: 
 

Materialgjenvinning 
Søker vil ta imot overskuddsmasser fra utbygging, sortere ut en fraksjon som 
kan brukes i deres egen produksjon, og deponere resten. Det fremgår ikke 

gjenvinningsgrad. 
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Utfylling  
Overskuddsmasser som ikke egner seg til gjenbruk eller gjenvinning kan 

nyttiggjøres til utfylling. Da er forutsetningen at det skal være et dokumenterbart 
behov for en slik utfylling, uavhengig av om noen har et behov for å kvitte seg 
med masser. Her kan det f.eks. være snakk om et behov/ønske om oppfylling på 

landbruksarealer med vassjuk jord. I så fall ligger behovet trolig heller under én 
meter oppfylling, enn de fire meter som er antydet i planinitiativet. 

 
Deponi 
Restfraksjoner som ikke kommer inn under de høyere trinn i pyramiden, skal gå 

til deponi godkjent etter forurensningsloven. 
 

Rene masser og definisjonen av avfall 
Rene masser (jord, grus, sand, stein og leire som ikke er forurenset) som er 

overskudd fra utbyggingsområder og transporteres bort, regnes som avfall og er 
derfor underlagt forurensningslovens bestemmelser. Rene masser som 
gjenbrukes på tomten hvor de oppstår, er derimot ikke avfall. Dette skillet 

fremgår bl.a. av EUs avfallsdirektiv artikkel 2(1)(c).  
 

Sortering/gjenvinning innebærer altså en næringsvirksomhet hvor avfall delvis 
omgjøres til byggeråstoff. Et slikt anlegg vil måtte ha tillatelse etter 
forurensningslovens § 29 og § 11. Reguleringsformål vil trolig være 

renovasjonsanlegg.  
 

Miljødirektoratet publiserte i 2018 et faktaark M-1243 om mellomlagring og 
sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset. Dette ble nylig 
endret, bl.a. med tilføyelse av følgende tekst:  

«Miljødirektoratet har startet arbeidet med en forskriftsregulering av disponering 
av overskuddsmasser av jord og stein som ikke er forurenset, og som ikke 

gjenvinnes. Dette skal gi mer forutsigbarhet for tiltakshavere og begrense 
behovet for enkeltsøknader etter forurensningsloven § 32. 
I tiden fremover vil vi prioritere arbeidet med forskriften og annet tverrsektorielt 

arbeid for å komme fram til hensiktsmessige løsninger for disponering av 
overskuddsmasser.» 

 
Generelt er det endringer på gang når det gjelder håndtering av rene 
overskuddsmasser etter forurensningsloven. 

 
Rullering av kommuneplan for Sandnes 

Det er besluttet at massehåndtering skal være et eget tema i neste 
kommuneplan for Sandnes. Det er startet et prosjekt som skal fremskaffe 
kunnskap om massehåndteringer som grunnlag for avklaringer i ny 

kommuneplan. Plandokumentet skal avklare Sandnes sin rolle i håndtering av 
masser.  

Det tas sikte på at arbeidet skal resultere i forslag til strategier og målsettinger, 
men også forslag til justerte bestemmelser og arealanvendelse innenfor temaet 
massefylling og massehåndtering i kommuneplan. 

En slik behandling vil belyse hvilke konsekvenser allerede tillatte massefyllinger 
har hatt på landskap, vannkvalitet i kanalen, arealkvalitet og produksjons-

potensiale på jordbruksjorda m.m. 
Det er opprettet en prosjektstilling på samfunnsplan i et halvt år for å arbeide 

med temaet. 



side 6 av 7 

 

 
Plansjefens vurdering av planinitiativet 

 
I denne saken vurderes om søker skal få lov til å starte opp en 
reguleringsprosess nå, eller om de må vente på en avklaring i kommende 

kommuneplan om 3 år. Et avslag i denne saken innebærer altså ikke et endelig 
avslag på regulering. 

 
Derfor går vi nå heller ikke nærmere inn på konflikter som gjelder biologisk 
mangfold, grunnforhold, avrenning og flomfare m.m. 

 
 

Argumenter for fylling i området: 
 

Området har en sentral beliggenhet i forhold til utbyggingsområder i regionen. 
Området er lett tilgjengelig fra E39 og RV444. 
 

Det er behov for ett (eller flere) nye mottaks- og gjenvinningsanlegg og deponi 
for restfraksjoner. 

 
Tidligere godkjente fyllinger i området tilsier at det kan være fornuftig å 
lokalisere slike anlegg i Skas-Heigre-området for om mulig å oppnå en bedre 

landskapstilpasning. 
 

Grasrota AS vil ha nytte av sorteringsanlegg og deponi i sin egen produksjon. 
 
 

Argumenter mot: 
 

Helhetsvurdering av behov, lokalisering og krav til anlegg bør skje samlet i 
kommuneplanen. 
 

Hvor stor mottakskapasitet Sandnes skal ha i forhold til regionens totale behov 
bør vurderes på kommuneplannivå. 

 
Mottaksanlegg skal i henhold til regionalplanen ikke anlegges i landbruks-
områder. Slik virksomhet foregår over mange år og fører til at landbruksjord tas 

ut av produksjon i lang tid. 
 

Sorterings- og gjenvinningsanlegg skal i henhold til regionalplanen ikke drives av 
enkeltaktører som har behov for en delfraksjon av massene. Rogaland 
Fylkeskommune jobber med en modell for mottaksanlegg og hvordan det kan 

sikres en maksimal gjenvinning og gjenbruk av massene.  
 

Ny forskrift til forurensningsloven om håndtering av rene overskuddsmasser bør 
avventes. 
 

Å åpne flere store mottaksanlegg og deponi i Sandnes nå, vil medføre at en 
større andel av regionens overskuddsmasser kanaliseres til Sandnes. 
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Konklusjon 
Argumentene for å tillate fylling og sorteringsanlegg i området gjelder uavhengig 

av om regulering startes opp nå, eller venter i tre år på kommuneplanvedtak. 
Samlet sett vil det være riktig å foreta overordnede vurderinger i 
kommuneplanen først. Det vil også være riktig å vente på regional avklaring av 

hvordan mottaksanlegg bør drives, samt ny nasjonal forskrift om håndtering av 
rene overskuddsmasser. 

 
Planinitiativet legges frem for utvalg for by- og samfunnsutvikling for vurdering 
av om initiativet skal stoppes. 

 
 

 
 

Forslag til vedtak: 
Utvalg for by- og samfunnsutvikling beslutter, i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-8, 2. ledd, at oppstart av plan 201924 - detaljregulering for 

massefylling på gnr 63 Austvoll ikke tillates. 
 

 
 
 

 
Rådmannen i Sandnes, 06.12.2019 

 
Leif Aarthun Ims 

Kommunaldirektør 
 Bjørn Totland 
 Plansjef 

 
Vedlegg:  

0 - oversiktskart 
1 - Planinitiativ 
2 - Plansjefens svarbrev 

3 - Anmodning om politisk behandling 
4 - Referat fra oppstartsmøte 31.10.2019 

 
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 

godkjenning. 



PLANSJEFEN 05.12.2019
NORD

OVERSIKTSKART

MÅLESTOKK 1:20000

Dispensasjonssaker og reguleringsplan for massefyllinger

Reguleringsplan godkjent

Dispensasjon godkjent

Reguleringsplan, omsøkt eller avslått

Dispensasjon, omsøkt eller avslått

i Soma - Austvoll - Årsvoll - Gimra området



    

1 
Prosjektil Areal AS  
Postadresse Tele Bankgiro Foretaksnr. E-Mail 
Bjødnabeen 4 +47 51 96 27 90 3201 47 95935   NO 995 907 534 MVA post@prosjektil.no 
4031 Stavanger  

 
 

 

              

Planinitiativ  
 
 

Reguleringsplan for  
Årsvoll deponi, gnr/bnr 63/4, 63/14 og 63/3, Sandnes kommune 
 
 

 
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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Prosjektil Areal AS  
Postadresse Tele Bankgiro Foretaksnr. E-Mail 
Bjødnabeen 4 +47 51 96 27 90 3201 47 95935   NO 995 907 534 MVA post@prosjektil.no 
4031 Stavanger  

 
 

 

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). 



    

3 
Prosjektil Areal AS  
Postadresse Tele Bankgiro Foretaksnr. E-Mail 
Bjødnabeen 4 +47 51 96 27 90 3201 47 95935   NO 995 907 534 MVA post@prosjektil.no 
4031 Stavanger  

 
 

 

 
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
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Postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.  
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Grasrota AS 
Årsvollveien 213 
4312 SANDNES 
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Sandnes, 06.09.2019 
 

  

Deres ref:    Vår ref: 19/07916-2 
Saksbehandler: Ove Fosså Arkivkode: --- 
 
 
Bestilling av oppstartsmøte for detaljregulering  
 
Vi viser til møtebestilling datert 28.06.2019. 
 
Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018 – 2040 ble vedtatt i desember 2017. Planens mål 
er en bærekraftig håndtering av masser fra bygge- og anleggsaktivitet i regionen. I dag går brukbare 
masser til fylling fordi vi ikke har et godt nok system til å sikre gjenbruk/gjenvinning. Også 
fyllingskapasitet er en begrenset ressurs, og må forvaltes med større omtanke enn i dag. 
Regionalplanen viser at det i dag er overkapasitet på fyllinger og derfor lite insitament til å øke 
gjenbruks- og gjenvinningsgraden. Planen forutsetter også at massehåndteringen på Jæren i større 
grad enn nå skal styres gjennom kommuneplanprosessene i de enkelte kommunene. Det er ikke 
ønskelig å åpne for nye, store fyllinger/mottak nå. Fylkesgeolog er ansatt og starter arbeidet med å 
få på plass en modell for organisering av et regionalt mottaks- og logistikksystem. Dette vil være en 
forutsetning for å kunne åpne nye, store mottaksanlegg med fyllinger. 
 
Regionalplanen forutsetter at masser som kan gjenbrukes eller gjenvinnes, skal gjenbrukes eller 
gjenvinnes. Det har i de senere år blitt stadig økende press på området langs Skas-Heigre-kanalen 
med behandling av stadig flere og store saker. Fylkesmannen påpeker i de nyere sakene at 
kommunen ikke bør behandle disse enkeltvis, men behandle dem samlet gjennom 
kommuneplanprosessen. En slik behandling vil måtte omfatte helhetsvurderinger av hvordan 
allerede tillatte massefyllinger har påvirket landskap, vannkvalitet i kanalen, arealkvalitet og 
produksjonspotensiale på jordbruksjorda m.m. Fylkesmannen påpeker også at oppfyllingshøyder i 
landbruksområder skal styres av hva som er nødvendig for å forbedre landbruksproduksjonen, ikke 
av hvor mye masser en aktør ønsker å bli kvitt.  
 
Det er nå besluttet at Sandnes kommune vil behandle massehåndtering som et eget tema i rullering 
av kommuneplanen. Vi vil derfor ikke ta opp nye reguleringsplaner for massefyllinger til 
behandling før ny kommuneplan er vedtatt, antagelig i 2023. Vi vil anbefale at dere i stedet sender 
søknad til Samfunnsplan, når det åpnes for innsending av nye arealinnspill til 
kommuneplanprosessen. 
 
Vi gjør oppmerksom på at dere likevel har rett til å få spørsmålet om igangsetting av 
reguleringsplan vurdert politisk. I så fall vil vi gjennomføre oppstartsmøte før saken fremmes 
politisk, med negativ innstilling. 
 



 

Side 2 av 2 

 
 
Med hilsen  
Hege Skotheim 
assisterende plansjef  

 
 

 Ove Fosså 
 by- og arealplanlegger 
  

Dette dokumentet er elektronisk produsert og krever ikke signatur. 
 
 
 
         
 
Kopi:  
Samfunnsplan, Postboks 583, 4305 SANDNES;Landbruk, Postboks 583, 4305 
SANDNES;Prosjektil Areal AS, Marie Mjaaland, Bjødnabeen 4, 4033 STAVANGER;Byggesak, 
seksjon byggesak, Postboks 583, 4305 SANDNES 
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Sandnes kommune 
Att: Planavdelingen v/Ove Fosså 
Deres ref. 19/07916-2   
 
 
 
 

Stavanger, 25. september 2019 
Vår ref.:Marie Mjaaland  

 
 
 
 

Klage på avslag for igangsetting av arbeid med detaljregulering av 
Årsvoll deponi, gnr/bnr 63/4, 63/14 og 63/3 
 
Det vises til svarbrev datert 06.09.2019, mottatt 12.09.2019, for bestilling av oppstartsmøte for arbeid 
med detaljregulering av Årsvoll deponi. Bestillingen ble innlevert 28.06.2019.  
På vegne av Grasrota AS og Bergknapp AS vil vi med dette be om at saken legges fram politisk, og at 
vi likevel får avholdt oppstartsmøte i forkant av en slik politisk vurdering.  
 
Bakgrunn 
Vi har forståelse for og støtter at kommunen planlegger å behandle massehåndtering som et eget 
tema ved rullering av kommuneplanen. Vi ønsker likevel at dette planforslaget høres nå, da dette er en 
sak med mange nyanser og aspekter som bør få komme frem og belyses. Vi mener det er mange 
problemstillinger det er viktig å rette søkelys mot og som må håndteres underveis i prosessen mot et 
forbedret regionalt samarbeid, samt et helhetlig kommunalt system for massehåndtering.  
 
Skal vi nå «Regionalplan for massehåndtering på Jæren» sitt mål om en bærekraftig håndtering av 
masser fra bygge- og anleggsaktivitet i regionen, må det legges til rette for en overgang fra tradisjonell 
drift til nye løsninger. Dette er en pågående prosess som krever tiltak som sikrer god fremdrift og 
utvikling på området. 
 
Det er flere elementer som vi gjerne vil beskrive og tilføye kommunens foreløpige vurdering av 
planforslaget. Dette for å gi et mer fullstendig bilde av forslaget – både når det gjelder målsetting, 
driftsmetoder, forbruk og gjenbruk av masser. Vi mener også at dette kan være viktig i forhold til det 
kommende arbeidet med massehåndtering på kommunalt nivå. 
 
I kommunens svarbrev datert 06.09.2019 trekkes følgende aspekter fram som grunnlag for 
beslutningen om å avslå oppstartsmøte og igangsetting av reguleringsarbeid: 
 

1. Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040. Administrasjonen peker på at 
målet med planen er bærekraftig håndtering av masser, og at det i dag ikke er et godt nok 
system for å sikre gjenbruk/gjenvinning. Videre sies det at regionalplanen viser at det i 
dag er overkapasitet på fyllinger, og at massehåndteringen på Jæren i større grad må 
styres gjennom kommuneplanprosesser. Det trekkes også frem at planen forutsetter at 
masser som kan gjenbrukes skal gjenbrukes. 

2. Press på området langs Skas-Heigre-kanalen. Administrasjonen opplever et økende 
press på områdende langs Skas-Heigre-kanalen med flere store saker. Fylkesmannen har 
tidligere påpekt at det bør foretas helhetsvurderinger av hvordan fyllingene i området 
påvirker landskap, vannkvalitet, arealkvalitet og produksjonspotensiale på jordbruksjorda. 
Fylkesmannen slår fast at sakene her ikke bør håndteres enkeltvis. 

3. Massehåndtering som tema i kommuneplan. Administrasjonen viser til at Sandnes 
kommune har besluttet å behandle massehåndtering som eget tema i rullering av 
kommuneplan 
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Kommentarer og supplerende vurderinger 
 

1. Vi er helt enige med administrasjonen i at det er viktig å arbeide for å nå regionalplanens 
mål om bærekraftig håndtering av masser fra bygge- og anleggsaktivitet. 
Grasrota/Bergknapp arbeider nettopp for å nå dette målet. Deres produkter bidrar til mer 
bærekraftige bygninger og anlegg. Grasrota/bergknapp bruker også opptil 50% gjenbrukte 
masser i sin produksjon og bidrar dermed også til mer miljøvennlige metoder i bransjen. 
Dersom Grasrota/Bergknapp etablerer deponi/mottak på Årsvoll, vil de kunne sortere 
masser på stedet og gjenbruke all egnet masse (i tråd med regionalplanens forutsetning 
om at all masse som kan gjenvinnes, skal gjenvinnes). Overskuddsmasser som ikke kan 
brukes i deres produksjon, vil da deponeres på området og bidra til jordforbedring og 
terrengheving. Det å legge til rette for at flere aktører enkelt og kostnadseffektivt kan 
sortere og gjenbruke masser i forbindelse med egen produksjon, vil kunne fungere som 
en katalysator i overgangen til mer bærekraftig bruk av masser. I tillegg reduseres 
transport forbundet med masseforflytning. Regionalplanen peker på at Sandnes og 
Stavanger genererer mye masser, og at behovet for bynære mottak er stort. I 
masseregnskapet som Cowi utarbeidet for Fylkeskommunen i arbeidet med Regionalplan 
for massehåndtering, deltok flere aktører fra bransjen i en spørreundersøkelse. 
Resultatene fra denne viser at Sandnes er den kommunen hvor flest aktører ønsker flere 
tilgjengelige mottak. Dette viser at bransjen ser et stort behov for nettopp den type tiltak 
som vi nå ønsker å etablere på Årsvoll. 

 
Det blir noe forenklet å si at det i dag er overkapasitet på fyllinger i regionen.  
Regionalplanen viser også at dersom kapasiteten ved mottak ikke økes vil vi i 2040 ha et 
underskudd på mottak. Avhengig av hvor stor gjenvinningsgrad vi oppnår, vil vi sitte med 
alt fra fire (ved 70% gjenvinning) til trettifem (dagens gjenvinningsgrad på 15%) mill m³ 
masse som vi ikke har mottak til. 
For å få til den økende gjenvinningsgraden som regionalplanen legger opp til, må det 
tilrettelegges for bedrifter som arbeider for økt gjenvinning. I masseregnskapet til 
regionalplanen understreker Cowi at de store mengdene overskuddsmasse gjør det 
ekstra viktig at gjenvinningsgraden økes raskt. Cowi peker også på at bransjen selv må 
utforme nye gjenvinningsløsninger, og at planleggere må være kreative i tilnærmingen for 
å sikre ønsket utvikling. 
En gradvis økende gjenvinningsgrad vil kreve tilrettelegging - fra i dag av. Bedrifter som 
opererer med en gjenvinningsgrad høyere enn det som er vanlig i dag (15%) bør gis 
fortrinn slik at normalen stadig kan flyttes i riktig retning. Å si stopp for alle som ikke 
oppnår en gjenvinningsgrad på 70%, eller å la arbeidet med å finne nye, bærekraftige 
løsninger vente i fire nye år, vil kunne dempe aktiviteten i regionen og forsinke 
oppnåelsen av målet om 70% gjenvinning av masser. Noe som igjen vil øke presset på 
eksisterende mottak, og gjøre at vi raskere kommer i en posisjon der vi mangler kapasitet 
ved mottakene. Det er med andre ord avgjørende for måloppnåelsen at arbeid for økt 
gjenvinningsgrad starter omgående. Vi mener at et mottak på Årsvoll hvor masser 
sorteres, gjenbrukes i produksjon og deponeres til jordforbedring, er et riktig steg videre. 
 
Regionalplanen slår fast at massehåndtering i større grad må gjøres i 
kommuneplanprosesser. Dette er vi helt enige i. Skal vi få et fungerende, helhetlig, 
regionalt system, må mye av planleggingen skje på regionalt og kommunalt nivå. Men, 
som nevnt, å la alle planer som omhandler massehåndtering ligge til neste kommuneplan, 
vil forsinke den viktige overgangen til mer bærekraftige løsninger. Vi etterlyser en holdning 
hvor kommune og fylke viser tydelig at de planene som legger opp til nye løsninger for 
resirkulering og gjenbruk av masser, og som legger opp til en bærekraftig produksjon 
både når det gjelder driftsmetoder og produkter – at disse planene behandles fortløpende. 
Gjennom godt samarbeid med kommune og fylke må det legges til rette for en overgang 
til nye metoder og holdninger, mens planer som ikke viser ønsket nivå av innovasjon og 
bærekraft, kun vurderes ved rullering av kommuneplan. Gjennom en slik holdning vil 
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kommune og fylke bidra til, og drive framover den nødvendige utviklingen mot økt 
gjenvinningsgrad av masser.   
 

 
2. Vi er enige i at det er viktig å ivareta områdene langs Skas-Heigre-kanalen, og at det må 

stilles høye krav til utredninger og tiltak for å sikre natur og landskap. Det har blitt gjort 
forsøk på å utforme en helhetlig områdeplan tidligere, men med svært mange involverte 
aktører og grunneiere, viste dette seg vanskelig å få gjennomført. Vi mener at hensynet til 
landskap og natur- og dyreliv vil kunne ivaretas uten større områdeplaner. Dette 
forutsetter at alle tiltak håndteres som plansaker og ikke som dispensasjoner i byggesak, 
og at det stilles høye krav til utredninger, driftsmetoder og kontroll av revegetering og 
oppfylt etterbruk. Etappeplaner bør også i større grad få juridisk virkning. I 
masseregnskapet som Cowi utarbeidet for Fylkeskommunen i arbeidet med Regionalplan 
for massehåndtering, trekkes nedslagsfeltet til Skas-Heigre-kanalen fram som velegnet for 
oppfylling. Det slås fast at når etterbruken er bakkeplanering (jordbruk), kan det ofte 
legges inn en ganske stor terrengheving og dermed vinnes betydelig fyllingsvolum. 
Regionalplanen viser som nevnt at Sandnes og Stavanger genererer mest masser i 
regionen, og at behovet for bynære mottak er stort.  
Vi mener altså at hensynet til Skas-Heigre-kanalen kan ivaretas gjennom grundige 
utredninger i forbindelse med planarbeid, reguleringsplaner som sikrer hensyn til natur- og 
dyreliv, etappevis drift og revegetering gjennom krav og bestemmelser. Det bør også 
utføres kontroll av at planene håndheves og at pålagt fremdrift opprettholdes i større grad 
enn det som har vært gjort tidligere. Bedre kontrollerte prosesser, som gjøres i samarbeid 
med kommunens planavdeling, vil kunne sikre nødvendige hensyn og en mer helhetlig 
utvikling av området. Dette representerer en mer realistisk og gjennomførbar løsning enn 
tidligere forsøk på en felles områdeplan i regi av utbyggere og grunneiere.  
En tilnærming til området basert på detaljreguleringsplaner som behandles fortløpende vil 
gi raskere avklaringer og holde utviklingen i området i gang. Dette vil igjen gjøre at 
området blir klargjort til etterbruk som LNF-område på et mye tidligere tidspunkt. Å vente 
på kommuneplan, eller å kreve en områdeplan, vil føre til utsetting av viktige utredninger 
og avklaringer for området som kan være verdifulle også i forkant av arbeid med 
massehåndtering i kommune- og regionalplan. 
 

3. Vi er svært positive til at kommunen vil behandle massehåndtering som eget tema i 
kommuneplan. Det er et stort behov for at massehåndtering tas opp i overordnede planer i 
større grad enn tidligere. Vi mener samtidig at konsekvent ikke å ta opp reguleringsplaner 
for massefyllinger før dette er gjort, kan virke mot sin hensikt. Å behandle planer med 
innovative og fremtidsrettede løsninger for massehåndtering frem mot neste rullering av 
kommuneplanen, kan gi verdifull erfaring og grunnlag for hva som bør tas inn i 
overordnede planer. Dette kan igjen styrke kommuneplanen som verktøy og samtidig gi 
økt medvirkning ved at aktører i bransjen får mulighet til å bidra i utviklingen av nye 
bestemmelser og føringer. 

 
 
 
 
Oppsummering 
Vi mener at behandling av planforslaget for Årsvoll deponi bør igangsettes, og at denne 
planprosessen kan få flere positive konsekvenser: 

- Tiltakshaver Grasrota/Bergknapp vil bidra til økt gjenbruk av masser i regionen. Planforslaget 
forenkler og effektiviserer produksjonen av bærekraftige produkter som inneholder opptil 50% 
gjenbrukte masser. 

- Tiltakshaver Grasrota/Bergknapp gjenbruker all masse som kan gjenbrukes. 
- Planforslaget kan bidra til overgang til mer bærekraftig håndtering av masser 
- Planforslaget vil bidra til reduksjon i massetransport 
- Planforslaget legger til rette for et bynært mottak i Sandnes i tråd med behov i regionen 
- Planforslaget legger til rette for en økende gjenvinningsgrad av masser 
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- Planforslaget vil kunne ivareta hensyn til Skas-Heigre-kanalen, landskap, natur- og dyreliv 
gjennom utredninger og reguleringsbestemmelser, samt et tett samarbeid med Sandnes 
kommune 

- Planforslaget vil kunne bidra med nyttige erfaringer og utgjøre et viktig grunnlag for 
kommunens videre arbeid med massehåndtering på kommunalt nivå 
 

 
Konklusjon/videre arbeid 
På bakgrunn av ovenfornevnte positive elementer ved planforslaget, og at disse elementene ikke kom 
fram i kommunens foreløpige vurdering i deres svarbrev, ber vi om at vi får avholdt oppstartsmøte og 
at saken legges fram politisk. Vi kan da få belyst flere aspekter ved planforslaget, samtidig som vi får 
rettet oppmerksomhet mot viktige problemstillinger i det videre arbeidet med massehåndtering på 
kommunalt nivå. Vi ber også om at dette brevet følger saken og legges fram ved den politiske 
vurderingen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
  
_____________________
  
Marie Mjaaland 
Jan Magne Fotland 
 
PROSJEKTIL AREAL AS 

 

_____________________
  
Lars Kolnes 
 
 
BERGKNAPP AS 

_____________________
  
Maria Årsvoll 
Jakob Årsvoll 
 
GRASROTA AS 
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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 19/07916 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 

 


