
Eksempel på kommuneplanbestemmelser om masseforvaltning – Vestby 
kommune 
 
Bestemmelsene er utarbeidet i forbindelse med Vestby kommunes rullering av 
kommuneplanens arealdel. Kontaktperson i kommunen er Cathrine S. Torjussen. 
 
Gjenbruk 
Rene, naturlige masser skal gjenbrukes til samfunnsnyttige formål så langt det er mulig. 
 
Masselagring og massehåndtering av rene naturlige masser  
§1 Plankrav 
Kommunen kan, dersom den finner det formålstjenlig og nødvendig, kreve reguleringsplan 
for alle typer av masselagring og tiltak. 
 
Det kreves avklaring i reguleringsplan ved etablering av mottak, mellomlager og 
behandlingsanlegg for overskuddsmasser som innebærer vesentlige terrenginngrep eller kan 
medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Behov for behandling etter 
forurensningsloven, avfallsforskriften og annet sektorlovverk avklares ved planoppstart. 
 
Med rene naturlige masser, menes jord- og berggrunnsmasser som ikke inneholder 
konsentrasjoner av helse- og miljøskadelige stoffer over fastsatte normverdier eller som er 
syredannende (jf. Forurensningsforskriften, kapittel 2 vedlegg 1). 
 
§2 Permanent tilførsel av masser 
Vesentlig terrenginngrep 
Ved tilførsel av masser over 15 000 m3 skal det utarbeides reguleringsplan for tiltaket.  Som 
en del av reguleringsplan skal det en vurdering av geotekniske, hydrologiske, 
landbruksmessige, miljømessige og samfunnsmessige forhold. 
 
Tiltak som kan behandles etter jordloven og planeringsforskriften 

a) Volum av massetilførsel under 5000 m3. 
b) Tiltaket skal være i samsvar med LNF-formålet og øke areal eller kvalitet på 

landbruksjord 
c) Tiltaket medfører ikke bekkelukking 
d) Tiltaket innebærer ikke risiko for ras eller utgliding. 
e) Tiltaket skal være ferdigstilt og tilbakeført til landbruksformål innen 3 år etter 

vedtakstidspunkt. 
 
Tiltak som det i tillegg til behandling etter jordloven kreves byggesaksbehandling 
Volum av massetilførsel fra 5000 m3 til 15 000 m3. Tiltaket skal være i samsvar med 
gjeldende arealformål og ikke utløse krav om reguleringsplan eller konsekvensutredning ut fra 
andre hensyn. 
 
Tiltaket skal være ferdigstilt innen 5 år etter vedtakstidspunktet. 
 
§ 3 Behandlingsanlegg og mellomlagring 
Det skal utarbeides reguleringsplan for areal for behandlingsanlegg og mellomlagring av 
overskuddsmasser. Mellomlager er midlertidig lagring av overskuddsmasser. 
Behandlingsanlegg er anlegg hvor overskuddsmasser gjennomgår en behandling, som for 



eksempel sortering og bearbeiding. Mellomlager og behandlingsanlegg for andre typer masser 
enn rene, naturlige masser skal ha tillatelse fra Fylkesmannen. 


