Regional plan for masseforvaltning i Akershus
Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4. 2016
Vestregionen er et strategisk samarbeid som omfatter kommunene Asker,
Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker,
Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik, og Øvre Eiker, samt Akershus og
Buskerud fylkeskommuner.
Akershus fylkeskommune har ikke deltatt i behandlingen av saken.

Planen oppfattes som grundig og omfattende, men Vestregionen etterlyser et enda sterkere fokus på
sikring av råvareressurser, gjenbruk av masser og kortreist masseforvaltning.
Det er et stort behov for retningslinjer, prosessbestemmelser og ensartet terminologi innenfor dette
fagområdet, både for myndigheter og private aktører. Det er viktig at planen har klare og tydelige
føringer gjennom planretningslinjer eller planbestemmelser.
Planen omhandler i liten grad forholdet til Oslo som er den desidert største forbrukeren av både råstoff
og deponiareal, eller nabokommunene i Buskerud Kommuner som Røyken, Hurum, Lier, Hole og
Ringerike er i stor grad berørt av planforslaget.
Utvinning og foredling av byggeråstoff har stor næringsmessig betydning for næringsvirksomheter i
Buskerud. I enkelte kommuner som Ringerike, har denne næringen stor økonomisk betydning i regional
sammenheng. Kommunene vil, i samarbeid med fylkeskommunen og andre aktører, sikre areal- og
ressurstilgang. Det betyr av råstofftilgangen til Oslo og Akershus sikres. På grunn av at det kreves ulike
kvaliteter til forskjellige formål vil det bli en betydelig uttransport. Dette er vanskelig å endre også på
sikt.
Det er et stort behov for å skaffe egnede arealer til massefyllinger i kommuner som ligger sentralt i
forhold til Akershus og Oslo. Det foregår en betydelig uttransport av «rene masser» fra Akershus til
massefyllinger i Buskerud.
Kommunene i Akershus må i større grad ta ansvaret for å skaffe egne areal i egne kommuner for å
løse denne utfordringen. Dersom dette ikke er mulig, må identifisering av arealer skje gjennom
forhandling, og innspill til arealdelen til de kommunene i Buskerud som berøres av dette.
I dag løses dette gjennom arbeid og påvirkning fra entreprenører. Arbeidet med å finne egnede arealer
må skje gjennom arbeidet med kommuneplanene og deretter med påfølgende reguleringsplaner. Det
bør heller ikke gis tillatelser til bakkeplanering uten en grundig behandling etter Plan og bygningsloven
og særlovverket som eksempelvis Kulturminneloven.
Muligheten for gjenbruk av masser må benyttes der det er mulig. Det er en stor utfordring som krever
bedre teknologi, mellomlagring og areal til sorteringsanlegg. Sannsynligvis er dette en mer
kostnadseffektiv løsning, men som også er mer krevende.
Dersom en skal lykkes med planen er det viktig at kommunene følger opp i sine kommunalplaner,
reguleringsplaner og byggesaksforvaltning.
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