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1013 Kommunedelplan masseforvaltning - Varsle oppstart av planarbeid og 

legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og på høring 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

 

 

  

 

Sammendrag 

Formannskapet fattet 22.06.2018 (sak 48/18) vedtak om oppstart av planarbeid 1013 

kommunedelplan for masseforvaltning.   

 

Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig forvaltning av massene i kommunen, unngå 

ulovlige deponering av masser, samt ha arealer som er egnet for massemottak i takt med 

utviklingen i kommunen og regionen. Videre er det ønskelig å kunne sikre fremtidige ressurser 

på en bærekraftig måte, skape forutsigbarhet for næringen og redusere fremtidige 

arealkonflikter.  

 

 

Tidligere vedtak 

Formannskapet fattet 22.06.2018, sak 48/18, vedtak om oppstart av planarbeid for 1013 

kommunedelplan for masseforvaltning.   

 

Formannskapet fremmet alternativt forslag til vedtak, som ble enstemmig vedtatt:  

Rådmannen får i oppdrag i nært samarbeid med regionale myndigheter å utarbeide en 

regional plan for masseforvaltning, herunder en egen kommunedelplan for Ringerike 

kommune. 

 

Dette er ivaretatt i planprogrammets kap. 1.1, mål for planarbeidet: sikre at ressursene 

forvaltes i et regionalt, langsiktig og bærekraftig perspektiv som også ivaretar framtidas 

behov, samt i kap. 2.2 medvirkning.  



- 

 

 

Bakgrunn for saken  

Masseforvaltning er en interkommunal og regional utfordring, og det er vanskelig å finne større 

områder for massemottak/uttak i Ringerike som ikke er konfliktfylte. I tillegg er pågangen av 

forespørsler om reguleringsplaner for disse temaene svært stor, og det er lite hensiktsmessig å 

ha mange enkeltstående reguleringsplaner for så store og potensielt konfliktfylte virksomheter 

med manglende føringer i overordna planverk. Det er avsatt i kommuneplanens arealdel 

områder med formålet råstoffutvinning (nåværende eller fremtidig), ingen arealer er avsatt til 

massemottak og det er bare en hensynsone for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. 

Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne redusere fremtidige arealkonflikter og båndlegge 

ressurser for fremtiden.  

 

Med en overordnet plan for dette temaet vil kommunen være bedre rustet til å ta gode 

beslutninger i et helhetlig, langsiktig og regionalt perspektiv. Det vil være et stort behov for 

byggeråstoffer i fremtiden, med økende befolkningsvekst og store byggeprosjekter på 

trappene, som FRE16 og den forventede veksten dette fører med seg. Byggeråstoff er en ikke-

fornybar ressurs, og det er viktig at kommunedelplanen tilrettelegger for en fornuftig og 

langsiktig håndtering av ressursene i kommunen. Samtidig vet vi at virksomhet knytta til 

mottak/uttak av råstoff fører med seg en del utfordringer, som for eksempel støy, støv og 

klimagassutslipp og nedbygging av arealer med annet formål. Alle konsekvenser av en slik plan 

vil derfor utredes i planarbeidet, se planprogram kapittel 4. 

 

Beskrivelse av saken 

Planarbeidet utløser krav om KU etter forskrift om konsekvensutredninger kap. II § 6 a og § 8 

vedlegg II og plan- og bygningsloven § 4-2. Videre er det krav om planprogram etter plan- og 

bygningsloven § 4.1 og KU-forskriften § 6. Det har blitt utarbeidet et forslag til planprogram 

som er klart til å legges ut til offentlig ettersyn, se vedlegg 1. I forbindelse med høring og 

offentlig ettersyn vil det bli gjennomført en egen innspillsrunde, hvor grunneiere/interessenter 

kan melde inn behov eller forslag til arealer. For å begrense innspillene vil bare massemottak 

eller masseuttak til kommersielt bruk, med et uttak eller mottak på mer enn 10 000 m3 masse, 

bli vurdert i den videre planprosessen.  

 

Planprogrammet legger grunnlaget for det videre planarbeidet. Formålet med planarbeidet, 

planprosessen, opplegg for medvirkning, beskrivelse av utredningsbehovet og innhold i 

konsekvensutredning er beskrevet i planprogrammet. Det er viktig at planprogrammet er 

utformet slik at det i etterkant kan tas stilling til om gjennomført planarbeid er utført i samsvar 

med planprogrammet. 

 

Rådmannens vurdering 

Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en god 

prosess i det videre arbeidet med planforslag og konsekvensutredning. Rådmannen anbefaler 

derfor at det varsles oppstart av planarbeid for 1013 Kommunedelplan for masseforvaltning og 

at planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og høring.  

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram 

Forslag til mal for innspill til nye masseuttak/massemottak 



- 

Saksprotokoll - 1013 Kommunedelplan masseforvaltning 

Kommunedelplan masseforvaltning (saksfremlegg politisk oppstart) 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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