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Til: Rogaland fylkeskommune ved prosjektleder Stig Harald Lund  
Fra: Ingrid Finne Klynderud 

Dato 2021-02-10 

 Lokalisering av sentralt mottaksanlegg for overskuddsmasser - 
Kriterier for søk etter alternativer og metode for utredninger  

1. Innledning  

Norconsult AS og Haver Advokatfirma AS har fått i oppdrag fra Rogaland fylkeskommune å utrede hva som 
skal til for å få etablert ett eller flere sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasser på Jæren. Hensikten med 
prosjektet er å få til en så god ressursforvalting og massehåndtering som mulig i regionen. En overordnet 
kartlegging av mulige arealer/lokaliteter ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av regionalplan for 
massehåndtering, men disse lokalitetene må vurderes på nytt, i tillegg til skal det søkes etter nye og mer 
sentrale lokaliteter.  

Som figuren til venstre illustrerer, henger søk 
etter aktuelle arealer tett sammen med 
vurderinger av framtidig masseoverskudd og 
mulighet for å få på plass avtaler om eierskap og 
drift. Disse prosessene vil foregå parallelt og 
være gjensidig avhengig av hverandre. Blant 
annet er avklaringer av om det er behov for ett 
eller flere arealer mottaksanlegg avhengig av 
hvor og hvor mye masser som skal flyttes på i 
forbindelse med framtidige utbygginger.  

For å kartlegge framtidig forventet 
overskuddsmasser, er det innhentet data fra 
utbyggere, entreprenører og kommuner. Det er 
også gjennomført en GIS-analyse for å 
kartlegge framtidige byggeområder i 
kommuneplanene. Hensikten har vært å få en 
oversikt over forskjellige massefraksjoner, 
volumer og geografisk plassering.  

Figur 1 - Parallelle prosesser som er gjensidig avhengige.  

 

Som grunnlag for å finne egnede arealer til ett eller flere sentrale mottaksanlegg/mellomlagring, legges det 
nå fram et endelig forslag til kriterier for søk etter arealer og metode for utredning av aktuelle alternativer. 
Kriteriene har vært gjenstand for en omfattende høring og medvirkning gjennom møter med kommunene 
enkeltvis, statsforvalteren og gjennom en egen workshop for aktørene i bransjen. Kriteriene er derfor endret 
etter første utkast ble lagt fram for fylkeskommunen.  

Kriterier og forslag til metode for utredning av alternativer, og sammenhengen mellom disse, er beskrevet og 
illustrert i dette notatet.  
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2. Kriterier  

Søk etter arealer for lokalisering av mottaksanlegg og mellomlagring 

 
EGNETHET  
Søk etter alternativer som er egnet  

 
1. Bruk av arealer som allerede er avsatt til lignende formål 
Sentrale mottaksanlegg bør lokaliseres på eller i nærheten av allerede eksisterende arealer som i dag er 
regulert og/eller brukes til masse- og avfallsrelatert virksomhet og til industri. Dette vil medføre muligheter for 
raskere prosesser for etablering av mottakene. Videre er det i tilknytning til slike mottak ofte etablert en god 
infrastruktur, skjerming og tilrettelegging for å minimere nærmiljøulemper. Derfor vil analysen ta 
utgangspunkt i slike områder og i tillegg områder som ble pekt på som avklarte eller aktuelle i Regional plan 
for massehåndtering på Jæren 2018-2040.  
 
2. Begrense transportbehov 
For å begrense transportbehov skal sentralt mottaksanlegg lokaliseres i nærheten av bygge- og anleggstiltak 
som vil medføre framtidige masseoverskudd og behov for masser.  
 
3. Effektiv transport  
For å sikre en mest mulig effektiv transport skal sentralt mottaksanlegg lokaliseres i nærheten av hovedveger 
med høy standard og/eller kaianlegg som kan benyttes til transport av overskuddsmasser med båt. Tidsbruk 
inkludert vurdering av kødannelse skal inngå i vurderingen.  
 
4. Teknisk og praktisk egnethet  
Sentrale mottaksanlegg skal lokaliseres slik at de er egnet med hensyn til størrelse, terreng og grunnforhold.  
 

KONFLIKTPOTENSIAL  
Utsiling av alternativer med høyt konfliktpotensial etter kriteriene 5 og 6 

 
5. Miljøfaglige tema  
Alternativer der størsteparten av arealet er i høy konflikt med tema som listet opp under, skal ikke utredes 
nærmere:  

- naturvernområder  
- kartlagt som inngrepsfrie naturområder (INON)  
- kartlagt som utvalgt naturtype klassifisert som «svært viktig» (A-lokalitet).  
- statlig sikra friluftsområder.  
- kartlagt som kulturhistoriske landskap (KULA), utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdifulle 
 kulturmiljøer 

 

6. Nærmiljø  
For å begrense ulemper som støy, støv og økt trafikk i nærmiljø til boligområder, skoler, barnehager, 
sykehjem el., skal sentralt mottaksanlegg lokaliseres med tilstrekkelig avstand og mulighet for skjerming.  
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3. Prosess- Sammenheng mellom kriterier og utredning av alternativer  

A. Alternativsøk etter egnede arealer  

 

 

 

 

 

B. Grovsiling mht. konfliktpotensial  
 

 

 

 

 

C. Utredning av alternativer   

     

 

 

 

 

 

 

D. Sammenstilling og rangering  

 

 

 

 

 

Figur 2 - Prosess for å søke etter alternative arealer for sentralt mottaksanlegg og mellomlagring    

E. Anbefaling av 
alternativer som er 
aktuelle for forhandling 
om eierskap og 
driftsavtaler 
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4. Alternativsøk etter egnede arealer (A)  

Som illustrasjonen over viser skal søk etter alternativer i første omgang skje etter kriterium 1. Dette 
innebærer at sentrale mottaksanlegg bør lokaliseres på eller i nærheten av allerede eksisterende arealer 
som i dag er regulert, og/eller brukes til masse- og avfallsrelatert virksomhet og til industri. I kartverktøyet 
som benyttes i alternativsøkene, blir alternativer vist med sirkler på ca. 300 daa, for å vise at en vil lete etter 
egnede arealer innenfor dette området.  

I dette kriteriet framgår det at et sentralt mottaksanlegg bør lokaliseres i nærheten av lignende arealer, og 
ikke skal. Dette gir en åpning for at dersom det skulle vise seg å være arealer som er godt egnet og som 
ikke samsvarer med kriterium 1, kan disse likevel utredes nærmere. Illustrasjonen under viser at alternativer 
som er i samsvar med dette kriteriet er svært mange. Mange av disse områdene er lite egnet som følge av at 
de ikke ligger i nærheten av områder som genererer masseoverskudd og ikke i nærheten av 
høystandardsvegnett. Mange av områdene samsvarer heller ikke med kriterier 2, 3 og 4 med krav til 
egnethet og vil derfor bli silt bort.  

 

Figur 3 - Illustrerer alternative områder (sirkler) etter kriterium 1  
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5. Grovsiling med hensyn til konfliktpotensial (B)  

 
Områder som gjenstår etter siling etter kriterie 2, 3 og 4 vil bli gjenstand for ny siling etter konfliktpotensial 
etter kriterium 5 og 6 som beskrevet under.  
 
Miljøfaglige tema (kriterium 5)  
Alternativer der størsteparten av arealet er i høy konflikt med tema som listet opp under skal ikke utredes 
nærmere:  

- naturvernområder  
- kartlagt som inngrepsfrie naturområder (INON)  
- kartlagt som utvalgt naturtype klassifisert som «svært viktig» (A-lokalitet). Usikker på denne! 
- statlig sikra friluftsområder.  
- kartlagt som kulturhistoriske landskap (KULA), utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdifulle 
 kulturmiljøer 

Påvirkning på nærmiljø (kriterium 6)  
For å begrense ulemper som støy, støv og økt trafikk i nærmiljø til boligområder, skoler, barnehager, 
sykehjem el., skal sentralt mottaksanlegg plasseres med tilstrekkelig avstand og med mulighet for skjerming. 
Med bakgrunn i dette kriteriet vil områder som helt opplagt er konfliktfylt med hensyn til nærmiljø, siles ut. 
Det innebærer at områder som kan være konfliktfylte ikke blir silt ut, men kan utredes nærmere seinere.  

I kartverktøyet som benyttes i alternativsøkene, blir alternativer vist med sirkler på ca. 300 daa, for å vise at 
en vil lete etter egnede arealer innenfor dette området. Det er derfor mulig at alternative områder blir 
videreført til nærmere utredning med hensikt å avgrense arealet seinere for å unngå konflikt.   

 

Figur 4 - Illustrerer miljøtema som er i konflikt og som skal siles ut siles ut gjennom kriterium 5  
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6. Utredning av alternativer (C) 

Bakgrunnsdata for utredning 

Etter at søk etter alternative arealer ved hjelp av kriteriene er gjennomført, vil en sitte igjen med et mer 
begrenset antall alternativer. Disse alternativene skal utredes nærmere med hensyn til egnethet og 
konfliktpotensial for ulike miljøtema. Det vil bli tatt utgangspunkt i kartdatabaser, relevante rapporter og 
utredninger, se tabell under. Disse temaene vil bli nærmere beskrevet før utredningene igangsettes og vil 
også framgå av sluttrapporten. Norconsult vil stå for gjennomføring av utredningene som skal legges fram for 
kommunene, fylkeskommunen og statsforvalteren for kvalitetssikring. Utredninger skal være overordnet og 
er ikke en konsekvensutredning. Det vil derfor bli krav om konsekvensutredning seinere i forbindelse med 
omdisponering av arealer i kommuneplan/kommunedelplan og reguleringsplan.  

Tabell 1: Tema som skal utredes vedrørende egnethet. 
 
Tema egnethet 
 

 
Innhold  

 
Datagrunnlag, rapporter 

 
Transport, logistikk 

 
Kjøreavstand i antall kilometer, tidsbruk, høystandards veg 
osv. 

 
FKB-data 

 
Terreng 

 
Egnet terreng mht. drift, størrelse, mulighet for utfylling, 
drift osv. 

 
FKB-data, Google Earth 

 
Grunnforhold 

 
Egnede grunnforhold, fare for kvikkleire (f.eks. områder 
under marin grense), forurensa grunn osv. 

 
Relevante databaser fra NVE og 
NGU 

 
Tabell 2: Tema som skal utredes vedrørende konfliktpotensial for miljøtema  
 
Tema Miljø 
Konfliktpotensial 

 
Innhold 

 
Datagrunnlag, rapporter 

 
Landskap 

 
Verdifulle kulturlandskap, Helhetlig kulturlandskap, 
Nasjonal registering av kulturlandskap, Vakre landskap i 
Rogaland  

Temakart Rogaland 
Datasett fra Nibio  
Datasett Miljødirektoratet 
 

 
Naturmangfold inkl. 
vannmiljø 

 
Naturtyper kartlagt som naturtype klassifisert som «svært 
viktig (A) og «viktig» (B), hekkeområde for sårbare 
fuglearter, hensynssone for reirlokalitet, viktige 
økosystemer, områder hvor et anlegg vil innebære utfylling 
eller annen negativ påvirkning av miljøtilstanden i sjø, vann 
eller vassdrag. Restarealer i landskapet.  

Temakart Rogaland,  
Miljødirektoratet Naturbase  
Artsdatabanken 
NVE Temakart  
Multiconsult Notat  
Regionalplan Jæren 

 
Kulturminne-/miljø 

 
Kulturminner (enkeltminner med sikringssone), Kulturmiljø  

Temakart Rogaland 
Askeladden 
Sefrak-register 

 
Naturresurs 

Jordbruksarealer (godt arronderte jordbruksareal med 
«god» og «svært høy» verdi). Skogsområder med 
«høy» og «svært høy» bonitet.  
Drikkevann og grunnvannsforekomster. 
Mineralressurs (forekomster av grus og pukk) 

Temakart Rogaland 
Datasett FKB  
Datasett Nibio (AR5, jordsmonn) 
Datasett Mattilsynet  
Datasett NGU  

 
Friluftsliv og nærmiljø  

 
Friluftslivsområder 
Nærmiljø mht. støy og støv 

Temakart Rogaland 
Datasett Miljødirektoratet  
Datasett Statens vegvesen  
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Forurensning er først og fremst et kostnadsspørsmål og kan være aktuelt å se nærmere på i forbindelse med 
flere temaer. Det er derfor ikke satt opp som et eget tema, men kan inngå i både tema for naturmangfold, 
naturresurs og nærmiljø. For alle temaene vil ortofoto og satellittbilder benyttes som grunnlag for 
vurderinger. Befaring av de mest aktuelle områdene kan også bli aktuelt.  

Metode for utredning  

Metoden innebærer en vurdering av alternativene etter egnethet som mottaksanlegg/mellomlagring, og en 
vurdering av konfliktpotensial med ulike miljøfaglige temaer hver for seg. Vurderinger vil bli beskrevet og 
begrunnet for hvert enkelt tema med bakgrunn i kartdatabaser og rapporter/utredninger. Trafikklysfarger blir 
brukt for å vise egnethet og konfliktpotensial for miljøtema. Rød farge viser mindre egnede arealer og arealer 
med høyt konfliktpotensial. Orange farge viser arealer som er middels egnet og har middels konfliktpotensial. 
Grønn farge viser arealer som er godt egnet og som har lavt konfliktpotensial mht. miljøtemaene.  

Alternativsøk etter egnethet 
 
Tabell 3: Fargekoder for egnethet  

 
Ikke egnet 

 
Mindre egnet Middels egnet  Godt egnet  

 
 
 

   

 
 
Grovsiling etter konfliktpotensial  
 
Tabell 4: Fargekoder for konfliktpotensial  

Ikke 
konfliktpotensial 

Høyt 
konfliktpotensial 

Middels 
konfliktpotensial 

Lavt konflikt 
potensial 

 
 
 

   

 

For hvert alternativ skal det fylles ut et skjema, se neste side. Hvert skjema vil få en unik ID som er knyttet til 
kartet i GIS-analysen. I skjemaet skal det innledningsvis gis faktainformasjon om grunneier(e), beliggenhet, 
arealstørrelse for aktuelt område og plangrunnlag.  

Områdets egnethet vil bli beskrevet og vurdert med hensyn til transport/logistikk, terreng og grunnforhold. 
Det vil gis en oppsummering av egnethet som illustreres med fargekodene som forklart over.  

Konfliktpotensial for ulike miljøtema innenfor hovedtemaene landskap, naturmangfold, 
kulturminner/kulturmiljø, naturresurs og friluftsliv og nærmiljø vil også bli beskrevet og vurdert nærmere. Her 
vil det også gis vurderinger av konfliktpotensialet samlet sett ved hjelp av fargekodene med nærmere 
forklaringer.  

I hvert skjema er det til slutt lagt inn en rad for å kunne gi en samlet vurdering med bakgrunn i både egnethet 
og konfliktpotensial.  
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Utredningsskjema   

Tabell 5: Skjema som skal fylles ut for hvert alternativ som er aktuelle etter kriteriene  

 
Alternativ ID 
 
 
 
Hjemmels- og 
rettighetsforhold 

 

  

 
 
Beliggenhet og 
arealstørrelse 

 

 
Plangrunnlag 
 

 

 
Egnethet 

 
Beskrivelse  

Egnethet 

 
Transort/avstand 

 Lav 

 
Terreng 

 Middels 

 
Grunnforhold 

 God 

 
Vurdering  
 

  
 

 
Konfliktpotensial 

 
Beskrivelse  

Konflikt 

 
Landskap  

 Høy 

 
Naturmangfold inkl. 
Vassdrag/vannmijø 

 Middels 

Kulturminner/ 
kulturmiljø  

 Lav 

 
Naturressurs 

  

 
Friluftsliv og 
nærmiljø 

  

 
Vurdering 
 

  

 
Samlet vurdering  
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7. Sammenstilling og rangering (D) 

Når en vurderer de ulike egenskapene for hvert alternativ opp mot hverandre i en samlet oppstilling, er 
det lettere å få et visuelt bilde av hvilke alternativer som framstår som gode, middels og dårlige 
alternativer. Det vil derfor utarbeides en samlet tabell for alternativene vist som eksempel under. 
Tabellene vil danne grunnlag for en vurdering og en rangering av hvilke alternativer som kan anbefales 
videreført som alternativer.  

 

Tabell 6: Sammenstilling av egnethet for aktuelle alternativer som grunnlag for rangering 

Egnethet Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 

Transport/Avstand       

Terreng       

Grunnforhold       

 

 

Tabell 7: Sammenstilling av konfliktpotensial for aktuelle alternativer som grunnlag for rangering 

Konfliktpotensial Miljøtema Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 

Landskap       

Naturmangfold inkl. vannmiljø       

Kulturminne/-miljø       

Naturressurs        

Friluftsliv og nærmiljø        

 

8. Anbefaling av alternativer (E) 

Alternativer som blir vurdert som aktuelle med hensyn til egnethet og konfliktpotensial vil anbefales til videre 
avklaringer. Dette gjelder bl.a. mulighet for å få på plass gode eierskaps- og driftsmodeller på bakgrunn av 
samtaler og forhandlinger med aktuelle grunneiere og aktører. Planprosess, plantype og juridiske virkemidler 
skal også vurderes nærmere. Dette skal skje i tett samarbeid med kommunene, fylkeskommunen og 
statsforvalteren   
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