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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Østfold fylkeskommune for å utarbeide en Fagrapport for råstoffut-
tak og masser. Elin Tangen Skeide har vært kontaktperson hos Fylkeskommunen for oppdraget.  Hjal-
mar Tenold, Rolf Egil Martinussen og Nina Lønmo har også deltatt i arbeidet fra Asplan Viak.  

Petter Snilsberg har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 
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1 BAKGRUNN OG HOVEDUTFORDRINGER 

Østfold Fylkeskommune har i Program for fagrapport Råstoffuttak og Masser (Østfold 
Fylkeskommune, 2015) påpekt flere behov for en helhetlig oversikt og plan for forvaltning av råstoff i 
Østfold.  

Fagrapporten skal danne grunnlag for fremtidige planer for den totale masseforvaltningen i fylket, 
både uttak av råstoff og mottak av masser. Videre skal fagrapporten gi et bedre beslutningsgrunnlag i 
behandlingen av plansaker hvor det er en konflikt mellom vern og næring. 

Det er et ønske om regionale føringer og viktige kriterier som grunnlag for kommunenes planarbeid 
mht lokalisering av uttak og mottak. Masseuttak og massemottak bør optimaliseres i henhold til trans-
port, økonomi, naturmangfold og gjenbruk. Planarbeidets tidsperspektiv bør ikke være mindre enn 50 
år. 

Hensikten med denne fagrapporten er å sammenstille grunnlagsdata for en helhetlig plan for råstoff 
(mineralforvaltning) og massemottak - slik at dagens og framtidens uttak og mottak kan optimaliseres 
ut fra ressursgrunnlaget med hensyn til plassering og drift ut fra egnethet, transport, økonomi, natur-
mangfold og gjenbruk. 

1.1 Metode og gjennomføring 

Det er ikke gjennomført nye kartlegginger ved utarbeidelse av denne rapporten. NGU har bidratt med 
informasjon om råstoffgrunnlaget med uttaksvolum og drift av kjente forekomster og en vurdering av 
framtidige ressurser. 
Det er sendt ut spørreskjema til kommunene for å samle informasjon om status og planer mht masse-
forvaltningen i de enkelte kommunene. Spørreskjema er også benyttet for å samle inn erfaringer og 
informasjon om prinsipper og forvaltning av råstoffuttak og massemottak fra fylkeskommunen, fylkes-
mannen, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Bergindustrien og NGU. 
 
Bearbeiding og kvalitetssikring av data fra kommunene er fulgt opp med telefonintervju / e-post pur-
ringer med oppfølgende spørsmål angående innrapporterte mottaksområder. Det er sammenstilt ta-
beller med informasjon fra de registrerte uttakene og massemottakene. Tabellene omfatter både ek-
sisterende, planlagte og påtenkte arealer innrapportert til kommunene og videre til prosjektet. Det er 
varierende detaljeringsgrad i informasjon fra flere av de eksisterende og planlagte massemottakene. 

Kriterier for nye mottaksområder skal bidra til å oppfylle hovedmålene og danne grunnlag for kommu-
nal planlegging. Kriteriene omfatter både praktiske forhold knyttet til egnethet som mottaksareal (stør-
relse, plassering, etterbruk) samt miljøkriterier knyttet til eventuell påvirkning på natur og nærmiljø. Det 
er tatt utgangspunkt i kriterier utarbeidet for regionene Jæren, Ryfylket og Akershus. 

Det er gjennomført en skjematisk gjennomgang av et utvalg av foreslåtte nye mottak for rene naturlige 
masser, der kriteriene for vurdering av egnethet og konsekvenser for miljø er benyttet. Det presiseres 
at gjennomgangen kun er orienterende, basert på kartstudier (flere steder uten endelig avgrensning av 
mottaksområde) og ikke kan benyttes som beslutningsgrunnlag uten en nærmere gjennomgang. 
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2 MASSEFORVALTNING 

Antatt vekst i befolkningen og økt byggeaktivitet vil føre til økt behov for byggeråstoff og føre til masse-
overskudd av både rene, naturlige masser og forurensede masser. Masseforvaltning omfatter både 
ressursgrunnlaget til råstoff og håndtering av overskuddsmasser, inkludert transporten av disse. For 
overskuddsmassene inkluderer dette masseflytting, mellomlagring og permanent plassering i masse-
mottak for rene masser eller godkjente permanente deponi for forurensende masser. 

Både kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen, Miljødirektoratet, Direktoratet for mineralforvalt-
ning, samt bransjen må bidra med miljøriktige løsninger som dekker de regionale og lokale behovene 
for tilgang til råstoff og arealer for midlertidige og permanente massemottak.  

2.1 Regler ved uttak av råstoff eller mottak av overskuddsmasser. 

2.1.1 Råstoff 

Med råstoff menes i denne rapporten både byggeråstoffer og mineralressurser: 

 
Byggeråstoff deles ofte opp i: 

- Grus, sand, pukk og leire, der pukk er knust fjell og sand, grus og leire er naturlig forekom-
mende løsmasser 

- Naturstein (blokkstein, skifer og murestein)  
 

Mineralressurser: 
- Industrimineraler: ikke-metalliske mineraler og bergarter som har industriell anvendelse på 

grunn av sine fysiske og kjemiske egenskaper. 
- Metalliske mineraler inneholder metaller 
- Energimineraler (kull og torv). 

2.1.2 Overskuddsmasser 

Overskuddsmasser kommer i hovedsak fra bygge- og anleggsvirksomheten og defineres i lovverket 
som avfall, enten som gravemasser eller som byggavfall. Alle overskuddsmasser må karakteriseres 
for å sikre riktig håndtering mht helse- og miljøfarlige stoffer. 

- Rene naturlige masser: Kan benyttes fritt i markedet. Mottaker bør kreve dokumentasjon på renhet.  
- Forurensede masser: Bør sorteres mht renhetsgrad og muligheter for gjenbruk. Kan gjenbrukes lo-

kalt innenfor de begrensninger som gis av kommunen i godkjent, lokal tiltaksplan for foruren-
set grunn. Overskuddsmasser skal leveres til mottak godkjent av fylkesmannen. 

- Bygge- og anleggsavfall: Skal sorteres mht renhetsgrad og muligheter for gjenbruk. Det er et 
ønske om størst mulig grad av gjenbruk. Restmasser som forurenset betong o.l. skal leveres 
til mottak godkjent av fylkesmannen. 

- Farlig avfall: Både bygge avfall og forurensede masser defineres som farlig avfall når innholdet av 
miljøgifter er over nedre grenseverdi for farlig avfall. Farlig avfall skal leveres til mottak god-
kjent av fylkesmannen. 

- Jordmasser med uønskede arter: Jord med svartelistede arter, floghavre eller potetcystenematode 
kan ikke disponeres fritt. Det er krav om ulike tiltak og restriksjoner i medhold av jordloven el-
ler naturmangfold loven for slike masser. 

2.1.3 Lovverk som omhandler masseforvalting  

Masseforvaltningen styres av en rekke ulike lovverk, som sammen skal sikre samfunnet en langsik-
tig forvaltning av en ikke fornybar ressurs og for å unngå miljøbelastninger både ved uttak og mot-
tak. Lovverkene håndheves av en rekke myndigheter. De mest sentrale lovverkene for masseforvalt-
ningen er: 
 
- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift (Forskrift om konsekvensutredning)  
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- Mineralloven med veileder (Nærings og handelsdepartementet, 2011) 

- Forurensingsloven og tilhørende forskrifter (Forurensningsforskriften og avfallsforskriften)  

- Sektorlovverk (Naturmangfoldloven, Kulturminneloven, Friluftsloven, Markaloven, Jordloven Vann-

ressursloven, Folkehelseloven, Vegloven, Matloven med aktuelle forskrifter). 

 
Uttak av masser er regulert av konsesjon etter mineralloven, planavklaring etter plan- og bygningslo-
ven, og bestemmelser i eller vedtak etter forurensningsloven. Det er viktig å unngå dobbeltregulering; 
dvs at et forhold kun bør reguleres ett sted. Tabell 1 illustrerer samspillet mellom de ulike tillatelser 
som er aktuelle (Miljødirektoratet, 2011) 
 
 

Tabell 1 Samspillet mellom tema og lover ved mineraluttak  (Miljødirektoratet, 2011) 
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2.1.4 Retningslinjer for saksbehandlingen i Pbl 

Alle uttak av byggeråstoffer skal vurderes og behandles etter plan- og bygningsloven, inkludert vurde-
ring om konsekvensutredning, mineralloven og forurensningsloven. Plan -og bygningslovens sikrer at 
behandlingen avveier ulike hensyn, lover og forskrifter, med politisk behandling inkludert høring, med-
virkning og opplysning av saken. 

På kommuneplannivå gjelder følgende:  

- Uttak av byggeråstoffer skal som hovedregel omfattes av kommuneplanens arealdel og avsettes 
med arealformål "bebyggelse og anlegg" med underformål "område for råstoffutvinning". 

- I kommuneplanens bestemmelser bør det stilles krav om at det skal utarbeides reguleringsplan med 
driftsplan for alle nye kommersielle uttak. Dette gjelder også for eksisterende uttak ved utvidelse av 
disse. 

På reguleringsplannivå gjelder følgende:  

- For alle uttak av byggeråstoffer skal det utarbeides reguleringsplan med tilhørende bestemmelser, 
inkludert driftsplan og avslutningsplan, eventuelt med samtidig massemottak / deponi jmf. pbl § 12-1. 
Samtidig med utarbeidelse av reguleringsplan, skal det utarbeides en konsekvensanalyse med ut-
gangspunkt i vedtatte planprogram.  

Fylkeskommunen har rolle som regional planmyndighet, som veileder og som innsigelsesmyndighet, 
pbl § 5-4. Den offentlige planlegging i fylkene omfatter regional planstrategi, regional plan og regional 
planbestemmelse.  

2.2 Avgrensing av hvor grensen går for behandling etter plan- 
og bygningsloven, hva som ligger innenfor skog- og land-
bruks-næringen.  

 

Ved mottak av overskuddsmasser er det mange begreper som benyttes, og som utløser saksbehand-
ling etter ulike lovverk: fra (Akershus fylkeskommune, 2016): 

Vesentlige terrenginngrep   

Vesentlige terrenginngrep er tiltak som krever søknad og tillatelse fra kommunen (jf. plan- og byg-
ningsloven § 20-1). Vesentlige terrenginngrep omfatter både utgraving og oppfylling. Tiltak der vik-
tige miljø- ogsamfunnshensyn blir berørt, og/eller tiltak er i strid med arealformål, krever endring i kom-
muneplanen og/eller reguleringsplan. Plan- og bygningsloven gir noen prinsipper for vurdering av til-
tak etter arealformål, omfang og miljøhensyn. Eksempler på vesentlige terrenginngrep er stein-
brudd, uttak av byggeråstoff som steinbrudd, uttak av masser for salg og oppfylling og terrengregule-
ring med eksterne masser.  I spredt bebyggelse er mindre inngrep under 1 daa og mindre enn 3 me-
ters endring fra opprinnelig terreng unntatt søknadsplikt, se Figur 1. 

 Bakkeplanering   

Bakkeplanering er forankret i forurensingsforskriften (kap.4), og skal gjøre brattlendt eller kupert dyrk-
bart og tidligere dyrka areal skikket for maskinell jordbruksdrift. Det kan også omfatte tiltak som kre-
ver tillatelse etter plan- og bygningsloven. Stedegne masser som flyttes 
på et areal som er minst 1,0 dekar, regnes som bakkeplanering. Mottak av eksterne gravemasser vur-
deres som et vesentlig terrenginngrep som det må søkes om etter plan- og bygningsloven. 
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 Terrengregulering  

Terrengregulering er i denne sammenheng definert som tilføring av rene, naturlige mas-
ser for å forme landskap i forbindelse med bygg og anlegg, stabilisering av grunn, forebyg-
ging av flom eller bedre arrondering for landbruksdrift. Formål, omfang og virkning på miljø- og sam-
funnsinteresser avgjør krav til saksbehandling etter plan- og bygningsloven.   

 Jordforbedring  

Tilføring av organisk materiale og matjordlag som har til hensikt å bedre jordkvalitet og redusere ero-
sjon ved matproduksjon eller annen bruk (eks. i veianlegg). Sentrale lovverk er forskrift om gjød-
sel av organisk opphav mv, regelverk for planteskadegjører, og naturmangfoldloven med vekt på frem-
mede arter/svartelistede arter. Jordforbedring kan være et avbøtende tiltak på masse-
mottak som skal avsluttes.  

 Jordflytting  

Jordflytting er i denne sammenheng definert som flytting av større mengder med jordsmonn og mat-
jordlag på grunn av vedtatt regulering til annen arealbruk i områder med dyrka og dyrkbar jord.  Av-
hengig av størrelse og omfang behandles jordflytting som massemottak for rene naturlige mas-
ser, og behandles etter plan- og bygningsloven og aktuelt sektorlovverk (jordloven, regelverk for plan-
teskadegjørere, naturmangfoldloven med vekt på fremmede arter/svartelistede arter).  

 Mellomlager   

Mellomlager er midlertidig lagring av overskuddsmasser. Dette er lagring hvor omløpsti-
den er mindre enn ett år før avfallet går til deponi, eller mindre enn tre år før avfallet går til gjenvin-
ning eller behandling. Mellomlager for andre typer masser enn rene, naturlige masser må ha tilla-
telse fra Fylkesmannen.   

 Behandlingsanlegg  

Behandlingsanlegg for avfall er anlegg hvor overskuddsmasser gjennomgår en behand-
ling, som for eksempel sortering og bearbeiding.  Denne type anlegg må ha tillatelse fra Fylkesman-
nen etter forurensningslovverket 

 Deponi   

Begrepet deponi brukes i denne fagrapporten kun om deponier som har tillatelse fra Fylkesman-
nen (avfallsforskriften kap.9). Et deponi er et permanent deponeringssted for avfall på eller under bak-
ken (avfallsforskriften § 9-3 g). 

 Det er tre kategorier deponi (avfallsforskriften § 9-5):    

• Deponi for farlig avfall (kategori 1)  

• Deponi for ordinært avfall (kategori 2). Dette kan inkludere forurensede masser.    

• Deponi for inert avfall (kategori 3). Slike deponier tar kun i mot inert avfall og lett forurensede mas-
ser (jf. avfallsforskriften kap. 9).   

2.2.1 Eksterne rene masser 

Ved søknad om mottak av eksterne rene masser for massemottak eller bakkeplanering, krever dette 
arealplan og vurderinger ut fra Plan -og bygningslovens bestemmelser (§20-1 og §93), der vesentlige 
terrenginngrep er et kriterium for søknadsplikt og krav til arealplan. I spredt bebyggelse er mindre 
inngrep under 1 daa og mindre enn 3 meters endring fra opprinnelig terreng unntatt søknadsplikt, se 
Figur 1. Plan -og bygningslovens sikrer at behandlingen avveier ulike hensyn, lover og forskrifter, og 
med politisk behandling inkludert høring, medvirkning og opplysning av saken.  
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2.2.2 Lokale rene masser 

Ved søknad om bruk av lokale masser til bakkeplanering, er det lokal myndighet med ansvar for å 
håndtere kapittel 4 i forurensningsforskriften som gjør vedtak. Dette er i flere kommuner tillagt land-
brukskontoret bl.a. i forhold til tekniske forskrifter utgitt av Landbruksdepartementet.  

2.2.3 Forurensede masser 

Alle mottak av forurensede masser krever godkjent avfallsdeponi etter avfallsforskriften der Fylkes-
mannen er myndighet. 
 
 

 

Figur 1: Forholdet mellom antall meter forskjell fra opprinnelig terreng og deponiets utbredelse i areal 
og hvilket skjønn som utøves i forhold til om et deponi skal søknads- eller planbehandles i tettbygd 
strøk. Figuren viser også at det må søkes etter forurensningsforskriften for planeringstiltak over 1 daa 
(prikket raster)  
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Figur 2 Eksempel på regelverk ved opprettelse av masseoppfylling i landbruksområder. (Birkeland, 2015) 

 

 

Figur 3 Alternative lover ved opprettelse av masseoppfylling i landbruksområder. (Birkeland, 2015) 
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3 STATUS FOR MINERALFORVALTNING I DAG 

 

Pukk og grus er vårt viktigste byggeråstoff og benyttes til all typer byggevirksomhet. I henhold til Nor-
ges geologiske undersøkelse og Direktoratet for mineralforvaltnings mineralstatistikk for 2014 er gjen-
nomsnittsforbruket 12 tonn pukk og grus pr innbygger pr år (NGU, 2015). For bl.a. å redusere trans-
portbehovet bør det være et mål at regionene i Østfold skal være selvforsynt med byggeråstoffer i 
årene fremover. Dette krever en fremtidig ressursplan for å sikre tilstrekkelig utvinningsområder med 
gode kvalitetsprodukter, med en «passe» avstand mellom anleggene. 

NGU vurderer alle kjente forekomster av byggeråstoffer etter hvor viktige (hvilken betydning) fore-
komstene har nasjonalt, regionalt og lokalt. Disse vurderingene benyttes i arealplansammenheng og 
er viktige for å ivareta ressurser samfunnet har behov for. Alle data er tilgjengelig i grus-, pukk- og 
steintippdatabasen på ngu.no.  

NGU påpeker at det er behov for en mer detaljert kartlegging av berggrunnen i Østfold, for å kunne 
vurdere kvaliteten og sikre tilgangen til fremtidige ressurser. Spesielt til utbygging av samferdsel stilles 
spesifikke krav til mekaniske egenskaper til bergartene, og det er viktig å kartlegge og sikre forekoms-
tene mot blant annet nedbygging av disse for fremtiden. 

3.1 Kartlegging av uttak av råstoff  

Data er sammenstilt fra NGU sine databaser samt fra innspill fra Norske Bergindustri, Statens vegve-
sen, Jernbaneverket og andre.  

Sand, grus og pukk – Betegnelsen på løsmasser som brukes til bygge og anleggsformål. Sand og 
grus er definert som bestemte kornfraksjoner; sand 0,06-2 mm, grus 2-64 mm og stein 64-256 mm. 
Pukk er knust fjell og de vanligste bergartene som brukes er gneis, granitt, kvartsitt, gabbro og syenitt 
(NGU, 2015).  

Naturstein – Betegnelsen på stein som kan sages, spaltes eller hugges til plater og emner for bruk i 
utearealer, bygninger og monumenter (NGU, 2015). 

Industrimineraler – Er mineraler og bergarter av økonomisk verdi som produseres på grunn av sine 
fysiske og kjemiske ikke-metalliske egenskaper, med unntak av fossile brenstoffer, vann og edelstener 
(NGU, 2015).  

Metallisk malm – Betegnelse på bergarter som inneholder mineraler med metaller med en egenvekt 
på over 5.0 i så stor mengde av de kan utvinnes med økonomisk gevinst (NGU, 2015).  

Energimineraler – Er forbindelser som avgir energi ved forbrenning. I Norge vil dette si bergarten 
steinkull som finnes på Svalbard og torv fra hele landet. Torv benyttes også til hagebruk og jordbruk 
(NGU, 2015). 

3.1.1 Salgsverdi og volum fordelt på råstofftyper i 2014 

Mineralproduksjon i Østfold er det fylket som selger femte minst, med en årlig salgsverdi på 245 mill. 
kr. Fordelingen i salgsverdi og tonnasje mellom råstofftyper i Østfold er vist i Tabell 2 

Tabell 2: Salgsverdi 2014 (NOK) og tonn solgt fordelt på råstofftyper. 

Østfold Bygge- 
råstoffer 

Natur stein Industri- 
mineraler 

Malmer Energi- 
mineraler 

Sum 

Verdi 235 712 809 2 661 000   6 480 000 244 853 809 

Tonn 
 

3 165 087 2 875   9 000 3 176 962 
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Figur 4 Bruk av byggeråstoff i samfunnet (NGU) 
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Figur 5 Byggeråstoffene er både i volum og verdi av de viktigste mineralske råstoffene i landet. (NGU, 2015) 

 

oppgitt i verdi (kr) oppgitt i volum (tonn) 
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3.1.2 Volum av Sand, grus og pukk 

Av sand- og grusressurser er Østfold av de fylkene som har minst egne ressurser, med et beregnet 
total-volum på ca 138 000 mill m3, hvorav ca 56 000 mill m3 ansees som utnyttbart. Sand og grusres-
sursene ligger i dag i områder som har ulik arealbruk, men i hovedsak i områder der det i dag er skog. 

Noe eksakt volum for tilgjengelige pukkressurser finnes ikke fordi man ikke kjenner avgrensingene 
mot dypet og ikke i detalj på overflaten. Her er de beste dataene å finne i den enkelte konsesjon. 

Tabell 3 Totalt volum grus og utnyttbart volum grus i de ulike fylkene. Fra NGU 

Grusvolum i Norge 1000 m³ 

Nr Fylke Totalt Utnyttbart 

1 Østfold 138 536 56 325 

2 Akershus 394 175 124 154 

3 Oslo 970 582 

4 Hedmark 1 781 634 806 183 

5 Oppland 883 978 470 377 

6 Buskerud 898 969 630 165 

7 Vestfold 42 309 21 893 

8 Telemark 590 684 274 208 

9 Aust-Agder 213 071 102 888 

10 Vest-Agder 88 768 34 160 

11 Rogaland 276 317 141 915 

12 Hordaland 192 850 82 364 

14 Sogn og Fjordane 375 796 216 923 

15 Møre og Romsdal 499 009 283 921 

16 Sør-Trøndelag 802 316 397 065 

17 Nord-Trøndelag 924 943 493 120 

18 Nordland 706 087 346 528 

19 Troms 967 180 491 015 

20 Finnmark 1 662 552 927 440 

  11 440 144 5 901 226 

 Millioner m³ 11 440 5 901 
 

 

3.1.3 Kommunevis fordeling, grus og pukk 

I Figur 6 er solgt tonnasje fra 2006 til 2014 vist fordelt på kommuner i Østfold. Halden er den kommu-
nen som har solgt mest grus og pukk etter 2008, bortsett fra Eidsberg i 2011. Tidligere var det Moss 
(2006 og 2007) som solgte mest grus og pukk. 

Solgt/levert tonnasje av grus og pukk i 2014 fordelt på kommuner i Østfold er vist i Figur 7 og Figur 8. 
Halden og Fredrikstad solgte mest pukk i 2014. Av grus solgte Eidsberg og Trøgstad mest i 2014, i 
hovedsak fra Mona-ryggen 

 



 
Side 19 av 64 

Østfold Fylkeskommune  Asplan Viak AS 
 

 

Figur 6: Solgt tonnasje av grus og pukk fordelt på kommuner i Østfold fylke i 2006-2014. 

 

Figur 7: Solgt/levert pukk i 2014 fordelt på kommuner i Østfold. 

 

 

Figur 8: Solgt/levert grus i 2014 fordelt på kommuner i Østfold. 

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000

Aremark

Rygge

Rakkestad

Marker

Råde

Sarpsborg

Trøgstad

Hobøl

Moss

Eidsberg

Fredrikstad

Halden

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

Trøgstad

Rygge

Rakkestad

Eidsberg

Marker

Råde

Sarpsborg

Hobøl

Moss

Fredrikstad

Halden

Pukk 2014 (tonnasje)

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

Aremark

Sarpsborg

Trøgstad

Eidsberg

Grus 2014 (tonnasje)



 
Side 20 av 64 

Østfold Fylkeskommune  Asplan Viak AS 
 

3.1.4 Masseuttak av nasjonal betydning 

I Østfold er uttak av grus og sand, pukk og naturstein av nasjonal betydning, også med salg til utlan-
det.  

For sand og grus er Mona-ryggen i Eidsberg og Trøgstad klassifisert som en forekomst av nasjonal 
betydning. Det er registrert 14 masseuttak fra Mona-ryggen som enten er i drift eller nedlagt, se  

Figur 9 

Av pukk forekomstene i Østfold er uttakene i Onsøy, Sarpsborg pukkverk, Borge pukkverk og Brække 
pukkverk av nasjonal betydning, se Tabell 4 og  

Figur 9.  

Tabell 4: Oversikt og beskrivelse av de fire pukkverkene som er av nasjonal betydning i Østfold. Alle er i drift per 
dags dato. 

Navn Material-
type 

Beskrivelse 

Sarpsborg 
pukkverk 

Granitt 
Stort steinbrudd, ca. 700 meter langt og 50 - 70 meter bredt. Bruddet drives i to nivåer, 
øverste er 15 - 20 meter høyt og nederste ca. 10 meter. På øverste nivå varierer bergarten 
mellom en lys grå til rødlig, middelskornig og grovkornig granitt. 

Onsøy Granitt Det drives i dag i et relativt stort brudd i en grå, middelkornig granitt. 

Brække 
pukkverk 

Granitt 
  

Borge pukk-
verk 

Granitt 
Stort brudd drevet i to pallhøyder. Bergarten er en lys, middelskornet granitt med en mosa-
ikklignende oppsprekking. 

 

Natursteinen ved Skriverøya, Iddefjordgranitten, er klassifisert å være av internasjonal betydning. Se 
Tabell 5 og  

Figur 9. 

Tabell 5: Beskrivelse av naturstein uttaket ved Skriverøya. 

Navn Material-
type 

Beskrivelse 

Skriverøya Granitt 

Forekomsten har vært drevet siden slutten av 1800-tallet. Dette er det største av de brud-
dene som er i drift i dag i Iddefjordsgranitten.  
 
Forekomsten utgjør et 600x400 meter område, hvor granitten er særlig massiv. Benketykkel-
sen er 1,5 - 2,5 meter. 
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Figur 9: Grus og sand, pukk, og naturstein uttak av nasjonal og internasjonal betydning. 
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3.1.5 Masseuttak av regional betydning 

Det er tre pukkverk i Østfold som er klassifisert til å være av regional betydning. Disse er presentert i 
Figur 10 og Tabell 6. 

Tabell 6: Oversikt og beskrivelse av de tre pukkverkene som er av regional betydning i Østfold. Alle er i drift per 
dags dato. 

Navn Material-
type 

Beskrivelse 

Svingen 
Pukkverk Gneis 

Stort brudd på vestsiden av gamle E6. Det er bygd bru over veien slik at det samme fored-
lingsanlegget som for massetak 1 benyttes. 

Råde Pukk-
verk 

Gneis-
granitt 

Stort brudd, ca 200 x 200 meter, som drives med en pallhøyde på 10 - 15 meter. I snittveggen 
sees store variasjoner i bergartssammensetningen. Det drives på to hovedbergarter, en gneis-
granitt og en amfibolitt, begge er fin- til middelkornig.  

Moss pukk-
verk AS Gabbro 

Pukkverket drives primært i en metagabbro, men denne gjennomsettes av metertykke pegma-
tittganger. Metagabbroen er stedvis sterkt oppsprukket. I nordvest gjennomskjærer meta-
gabbroen en båndet amfibolitt, som har kvarts-/plagioklasårer.  

 

 

Figur 10: Pukk uttak som er av regional betydning i Østfold. 
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3.1.6 Masseuttak av lokal betydning 

I Østfold er 57 masseuttak klassifisert til å være av lokal betydning. Av disse er 34 sand og grus uttak 
mens ved 23 masseuttak er det pukk som produseres se Figur 11 og vedlegg 2. 

 

 Figur 11: Grus og sand, og pukk uttak av lokal betydning. Beskrivelse er vist i vedlegg 2 
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3.1.7 Energimineraler - Torv 

Torv er dannet i perioden etter siste istid, for ca. 10 000-1000 år siden, og mesteparten av torv som 
tas ut benyttes til fremstilling av vekst- medium for bruk i gartnerier og hager. Uttakene skjer i såkalte 
hvitmosemyrer.  Det er forholdsvis beskjeden torvdrift i Norge i dag og NGU har mottatt rapport fra 8 
torvuttak (NGU, 2015). Disse ligger i fylkene Østfold, Aust Agder, Hedmark, Vestfold, Nord- Trønde-
lag, Nordland og Finnmark. Samlet uttak i 2014 for disse bedriftene var ca 100.000 tonn til en verdi av 
ca 100 millioner kr. Det var 44 sysselsatte i næringen. 

Det er tre torvprodusenter i Østfold, Tjerbo torvfabrikk, Degernes torvstrøfabrikk og Kallak torvstrøfab-
rikk (Norske tov - og jordprodusenters bransjeforbund, 2016). Degernes og Tjerbo har 60-70 % av yr-
kesdyrker markedet i Norge og de eksporterer torv til Sverige, Polen og Japan (Info Rakkestad, 2011).  

Tabell 7: Torvprodusenter i Østfold. 

Navn Kommune Årlig uttak (m3) 

Tjerbo torvfabrikk Rakkestad 350001) 

Degernes torvstrøfabrikk Rakkestad 15002) 

Kallak torvstrøfabrikk Trøgstad 30003) 
1) (Tjerbo, 2016) 2) (Info Rakkestad, 2011) 3) (Hatlevoll, 2016) 

 

Figur 12: Uttak av torv i Østfold.  
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3.2 Forhold ved og uheldige konsekvenser av uttak av mine-
ralske ressurser og uttak av torv og øvrige masser. 

 

Uttak av mineraler medfører ofte arealkonflikter. Uttakene må imidlertid ligge der ressursen er, og kan 
ikke flyttes til andre steder. Mineralressurser i Norge skal forvaltes til beste for det norske samfunnet 

på en måte som tar hensyn til nåværende og framtidige generasjoners behov. 
Vurdering av uheldige konsekvenser baseres i første rekke på å sammenstille kjente konflikter basert 
på erfaring og innspill fra kommunene. En mye benytte metode er konsekvensutredning basert på Sta-
tens vegvesen håndbok v712. 

(Miljødirektoratet, 2011):  

Dersom forslag til kommuneplanens arealdel omfatter nytt eller utvidet mineraluttaksområde, skal 
dette konsekvensutredes. Rammene for utredning skal være fastsatt i planprogrammet. Planmyndig-
heten – kommunen – har ansvar for å utarbeide både planprogram og planforslag med konsekvensut-
redning. 

Krav om konsekvensutredning av reguleringsplan for masseuttak kan enten framkomme direkte, pga 
uttakets størrelse, eller etter en konkret vurdering.  
 
Reguleringsplaner (både områderegulering og detaljregulering) for uttak av malmer, mineraler, stein, 
grus, leire eller andre masser over 200 daa overflate eller samlet uttak av mer enn 2 mill m3  masse, 
omfattes alltid av KU-bestemmelsene. Det samme gjelder torvskjæring på et område større enn 1.500 
daa (KU-forskriften vedlegg I nr 3). Alle andre planer for masseuttak med areal eller volum under disse 
grenseverdiene skal vurderes med hensyn til utredningsplikt (KU-forskriften § 3 b og vedlegg II nr 10) 

  

Forurensningsloven / forurensningsforskriften §30 
Alle stasjonære og midlertidige/mobile knuseverk og siktestasjoner som produserer pukk, grus, sand 
og singel, er regulert i forurensningsforskriftens kap 30. Forskriften gjelder ikke for uttak av industrimi-
neraler, metallisk malm og energimineraler. Disse er regulert gjennom tillatelse fra forurensningsmyn-
dighetene etter forurensningsloven.  
 
Radon 
Radon forekommer i flere bergarter, og radon-holdig pukk kan føre til høye konsentrasjoner i byg-
ninger. Statens strålevern har anbefalt at radium konsentrasjonen i tilkjørte masser bør være under 
150 Bq/kg (Strålevernet, 2015).  
NGUs aktsomhet kart (http://geo.ngu.no/kart/radon/) viser områder der det kreves særlig høy aktsom-
het ved uttak og distribusjon av pukk. 
 
Kulturminneloven 
Kulturminneloven stiller særskilte krav til dokumentasjon av kulturminner i plansaker og andre situasjo-
ner der kulturminner kan bli påført skade, og da skal kulturminnemyndigheten kontaktes før noen inng-
rep: Den som skal lete eller undersøke om det finnes mineraler, skal på forhånd melde fra om inngrep 
som kan påvirke automatisk fredete kulturminner (Kulturminneloven § 8 om meldeplikt og tillatelse). 
Når det gjelder planlegging av offentlige og større private tiltak skal den ansvarlige avklare om tiltaket 
vil virke inn på automatisk fredete kulturminner (Kulturminneloven § 9 om undersøkelsesplikt mv). I 
disse tilfellene gjelder altså en meldeplikt uavhengig av om man i forkant tror at tiltaket kan påvirke 
kulturminner. 
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven kapittel V viderefører bestemmelser om områdevern som tidligere sto i naturvern-
loven. I tillegg har loven alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk av natur. 
Når man utformer selve beslutningen skal det fremgå 1) hvordan det aktuelle tiltaket kommer til å på-
virke naturmangfoldet og 2) hvordan prinsippene i §§ 8-12 er vurdert og vektlagt ved vurderingen.  
 
Beslutninger som berører naturmangfoldet skal baseres på kunnskap; § 8  
Paragraf 8 stiller krav til innhold og omfang av kunnskapsgrunnlaget.  

http://geo.ngu.no/kart/radon/
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Figur 13 Aktsomhetskart for Radon (http://geo.ngu.no/kart/radon/) 
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Føre-var-prinsippet; § 9  
Det hender at kunnskapsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig kunnskap om hvordan et tiltak vil påvirke na-
turmangfoldet. Føre-var-prinsippet innebærer at det skal tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning; § 10  
Kunnskapsgrunnlaget skal ha en helhetlig tilnærming og effekten av det planlagte tiltaket ses i sam-
menheng med andre tiltak som også påvirker den aktuelle naturen. Begrepet natur må også ses i en 
større sammenheng. Det er ikke kun effekten på et avgrenset område man må se på. Dersom et tiltak 
virker inn på et økosystem, må effekten på økosystemet vurderes.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver; § 11  
Dersom et tiltak medfører miljøforringelse, skal det stilles vilkår om at tiltakshaver skal dekke kostna-
der forbundet med å hindre eller begrense skade, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og ska-
dens karakter 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder; § 12   
For å unngå skade på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder, teknikker og 
lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av naturmangfol-
det og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 
 

Den norske miljølovgivningen er streng (Nærings og handelsdepartementet, 2013).  Norsk Bergindu-
stri støtter dette og viser det ved at medlemsbedriftene jobber kontinuerlig for at mineralske råstoffer 
skal bli produsert på en så miljøvennlig måte som mulig. Gjennom langsiktig planlegging og tett opp-
følging av miljømålsettingene i driftsfasen blir råstoffene utvunnet så skånsomt som mulig (Norsk 
Bergindustri). 

 

 

3.3 Kartlegging av kjente ikke utnyttede mineralforekomster      

 

Det er et generelt behov for bedre kartlegging av ressursene i Østfold. Dagens berggrunns kart over 
Østfold er i oppløsning 1:250 000. Å få dette i 1:50 000 er et mål for NGU på sikt. Dette pågår for hele 
landet, men er tidkrevende. En bedre kartlegging vil kunne bekrefte, og detaljere tidligere påviste fore-
komster, samt at nye forekomster eventuelt kan kartlegges og vurderes med hensyn til fremtidig utnyt-
telse. 

Før en eventuell ny kartlegging av hele fylket, er det imidlertid mulig å gjøre et feltarbeid med prøveta-
king f.eks. for pukk til betongtilslag, til vegdekke eller lokale behov. Da benyttes eksisterende kartverk 
og antatt egnede områder prøvetas og avgrenses, som igjen synliggjør aktuelle framtidige uttaksområ-
der. 

Monaryggen er avklart arealmessig, noe som betyr at omkring 20 år fram i tid må betongtilslag i Øst-
fold komme fra andre steder enn Monaryggen. Dersom det skal hentes betongtilslag innenfor Østfold 
fylke når Monaryggen er "tom", må dette lages av knust fjell. Det er ikke alle bergarter som er egnet og 
det vil bli behov for kartlegging av egnede ressurser. 
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Pukk 

For pukk har NGU registrert tre pukkverk som mulig fremtidig uttaksområder. I tillegg er Kirkeøya 
pukkverk på Hvaler under planlegging, med antatt lokal betydning. Tabell 8 og Figur 14 viser mulig 
fremtidige uttaksområder for pukk. 

Tabell 8: Mulig fremtidige uttaksområder for pukk av lokal betydning i Østfold. 

Navn Materialtype  Registeringstype 

Rygge pukkverk Gneis Forekomst 

Hobøl pukkverk Gabbro Forekomst 

Torperåsen Gneis Forekomst 

Kirkeøya pukkverk* - Forekomst 

*Ikke registrert i NGU database. Lagt inn av forfatter. 

 

 

Figur 14: Mulig fremtidige uttaksområder for pukk av lokal betydning i Østfold. 
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3.3.1 Sand og grus 

Det er registrert to forekomster av nasjonal betydning for sand og grus, disse er på Mona ryggen. Av 
lokal betydning er det 16 steder som er klassifisert som mulig fremtidig uttaksområder. Se for øvrig 
Tabell 9 og Figur 15.  

 

Figur 15: Mulig fremtidig uttaksområder for sand og grus av nasjonal og lokal betydning i Østfold vist med propor-
sjonale symboler etter uttaksmuligheter i volum (m3). 
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Tabell 9: Mulig fremtidig uttaksområder sand og grus av nasjonal og lokal betydning i Østfold. 

Nr. Navn Materialtype Registrerings-
type 

Volum (m3) 

Nasjonal betydning 

1 Mona Breelvavsetning Forekomst 32660801 

2 Mona Breelvavsetning Forekomst 59451112 

Lokal betydning 

3 Vister Grustak Breelvavsetning Forekomst 4471343 

4 Visterbråten Marin strandavset., tykt dekke Prospekt 3955047 

5 Bjørnstad Breelvavsetning Forekomst 3506378 

6 Trømborg Breelvavsetning Prospekt 2514116 

7 Eidet-Haslia Breelvavsetning Forekomst 2081347 

8 Moene Breelvavsetning Forekomst 1624101 

9 Storhaug Marin strandavset.,tykt dekke Forekomst 929449 

10 Brekka Breelvavsetning Forekomst 705198 

11 Flatby Breelvavsetning Forekomst 535336 

12 Basmoen Breelvavsetning Prospekt 441337 

13 Storhaug Sand og grus Forekomst 387632 

14 Karsby Breelvavsetning Forekomst 280437 

15 Basmoen Breelvavsetning Forekomst 168782 

16 Moen Breelvavsetning Forekomst 138378 

17 Knoll Breelvavsetning Forekomst 86515 

18 Fossby Breelvavsetning Forekomst 52766 

Forekomst = en mineralkonsentrasjon i jordskorpen, en anrikning eller en akkumulasjon. Kan brukes 
om alle typer mineralforekomster.  
Prospekt = område hvor det er utsikter til å finne malm og verdifulle mineraler. Representere områder 
med høy sannsynlighet for funn av lite eller ikke dokumenterte mineralforekomster.  
Er ofte et mulig undersøkelsesområde. 

 

3.3.2 Mineralressurser (naturstein, malm og industrimineraler) 

For mineralressurser (naturstein, malm og industrimineraler) i Østfold er det bortsett fra Iddefjordsgra-
nitten, ikke registrert noen andre forekomster med internasjonal, nasjonal, regional eller lokal betyd-
ning. En del forekomster er vurdert som forekomst med liten eller ingen lokal betydning. De fleste av 
de 181 industrimineralforekomstene som ikke er vurdert, er hovedsakelig pegmatitter som tidligere var 
i drift på kvarts og feltspat. De har ikke vært prioritert av NGU for undersøkelser i nyere tid. Det er fort-
satt mange mineralforekomster som ikke er vurdert tilstrekkelig, og er da heller ikke tatt med i arealfor-
valtningen (NGU, 2015). NGU ser behovet for oppfølgende kartlegging av både nye områder og kjente 
områder med potensial for framtidig utnyttelse 

Tabell 10: Oppsummering mineralressurser i Østfold. (NGU, 2015) 

Råstoff betydning Naturstein Malm Industrimineraler 

Forekomst med liten eller ingen lokal betydning 95 25 20 

Ikke vurdert 15 17 181 

  

3.3.3 Torv 

WK Naturkart har foretatt en statusvurdering av myrer over 75 da i Østfold (Krog, 2014). Det er i kart-
leggingen registrert nesten 300 myrer, se Figur 17, hvorav omtrent 110 av disse (14 000 da) har lite 
eller ingen grøfter. 140 myrer (ca 19 000 da) har omfattende grøfting og 44 myrer over 75 da (totalt ca 
10 300 da) er naturreservat. Det er ikke vurdert potensialet for torvuttak i disse myrene. I Østfold er 
det fra naturens side få myrområder, sammenlignet med andre fylker. Andelen naturlig myr i fylket har 
dessuten gått sterkt tilbake på grunn av nedbygging, jord- og skogbruk. Det er behov for en overord-
net kartlegging og helhetlig plan dersom det skal etableres nye områder for torvdrift i fylket. 
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Figur 16 Kartlegging av mineralressurser av nasjonal betydning. (NGU, 2015) 
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Figur 17 Prikkart over klassifiserte myrer i Østfold fylke og Aurskog-Høland i Akershus (Krog, 2014). 
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4 FREMTIDIG BEHOV FOR MINERALRESSURSER OG 
TORV 

 

NGU har sammenstilt framtidige ressurser for hele landet. Av større ressurser er det kun Iddefjord gra-
nitten som kommer med i oversikten se figur.  

Det vil være et behov for nye massetak når eksisterende massetak ikke får nye konsesjoner eller det 
av andre årsaker ikke lar seg gjøre å utnytte en forekomst. Eksisterende grunnlagsdata for mineralres-
surser må benyttes av kommunene og gjennom planleggingen legge til rette for uttak. For å kunne si 
noe om eventuelt nye uttaksområder er det en forutsetning at man har kontroll på geologien, sammen 
med alle andre plan-tema. Det er behov for en mere detaljert kartlegging av byggeråstoff i fylket. 

 

 

Figur 18 Kartlagte større framtidige mineralressurser.  (NGU, 2015) 
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4.1 Kartlegging av regional og global etterspørsel etter mineraler.  

4.1.1 Behov for mineraler 

Av framtidige mineralske ressurser i Norge er det i Østfold kun Iddefjordsgranitten som tas med i NGU 
sin oversikt. I tillegg til tradisjonell bruk av mineraler er det mange av de nye miljøvennlige produktene 

som inngår i det grønne skifte avhengig av en rekke mineraler og nye materialer, noe som vil øke 
verdens behov for mineraler.  
 
Europa forbruker 20 prosent av verdens malm og mineraler, men produserer kun 3–4 prosent av så-
kalte strategiske eller kritiske mineraler, i hovedsak sjeldne jordartsmineraler (REE). Resten importe-
res fra andre verdensdeler.  

4.1.2 Regional etterspørsel 

Østfold har ca 290 000 innbyggere i 2016 (SSB). Fra 2007 til 2016 var det en befolkningsvekst på 10 
% i Østfold, tilsvarende gjennomsnittet for landet. (Befolkningsendringer SSB). Befolkningsprogno-
sene tilsier en befolkningsøkning på ca 22%, til ca 354 000 innbyggere innen 2040.   

 

Tabell 11 Befolkningsvekst i Østfold siste året. (http://www.ostfoldanalyse.no/befolkningen/, 2016) 

  

 

Basert på forbrukstallene på landsbasis og et gjennomsnittlig forbruk pr innbygger på 12 tonn pukk og 
grus årlig, har NGU anslått forbruket for Østfold til cirka tre millioner tonn, for Akershus cirka seks mil-
lioner og for Oslo ca syv millioner tonn. Østfold dekker i hovedsak eget forbruk. 

Oslo kommune er imidlertid avhengig av å få tilført cirka fire millioner tonn årlig. Forlenges et slikt for-
bruk, vil Oslo by alene ha et behov på 200 millioner tonn de neste 50 årene. For samme tidsrom vil det 
sentrale Østlandsområdet ha behov for 800 millioner tonn ihht NGU.  

Det er derfor avgjørende at forvaltningsmyndighetene, både i kommunene og på fylkesnivå, planleg-
ger hvordan behovet for byggeråstoff skal dekkes. Dette krever god sikring og utnyttelse av de kjente 

http://www.ssb.no/emner/02/02/folkendrkv/
http://www.ostfoldanalyse.no/wp-content/uploads/2016/02/Befolkning-kommuner-Østfold-2015.jpg
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ressursene i de etablerte uttaksområdene, og det bør etableres buffersoner rundt områdene for rå-
stoffutvinning for å sikre mot bruk og nedbygging som på sikt kan skape konflikter. Samtidig er det i 
mange tilfeller behov for kartlegging og sikring av nye områder for råstoffutvinning for å dekke framti-
dige behov (Neeb, 2011). 

Viktige mineralforekomster har ofte ikke vært vurdert og tatt med i arealforvaltningen til tross for at de 
kan ha stor fremtidig verdi. Det bør bl.a. derfor gjennomføres oppfølgende kartlegging av nye områ-
der, kjente forekomster og av områder som har et stort potensial for nye forekomster. (NGU, 2015) 

 

De overordnede kriteriene som blir brukt for å velge ut fremtidige forekomstene er (NGU, 2015): 

• Mineralforekomster som har et bekreftet eller sannsynlig, betydelig fremtidig verdiskapingspotensial. 

• Mineralforekomster som har unike kvaliteter som gjør dem særlig egnet til foredlende industri. 

• Store mineralforekomster som har unike kvaliteter som byggeråstoff. 

• Forekomster av strategisk viktige eller “kritiske” råstoffer. 

• Mineralforekomster som er svært viktige for Norges nasjonale infrastruktur.  

 

4.1.3 Torv 

Behovet for torv i dag er i hovedsak som jordforbedringsmiddel og vekstmedium til gartnere og hage-
eiere. Stortingets energi- og miljø- komité fastslår et behov for nytenking, slik at det blir en mer helhet-
lig forvaltning av myrer i Norge, på tvers av sektorene, blant annet hvordan mer myr kan vernes og 
restaureres, og hvordan man unngår at myrer ødelegges av utbygging, uttak og drenering. 

Det antas fortsatt behov for torvproduksjon omtrent på dagens nivå, men på lengre sikt er det mer 
usikkerhet. 
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5 DEPONIER FOR MELLOMLAGRING OG PERMA-
NENT LAGRING 

5.1 Disponering av masser idag 

Store bygge- og anleggsprosjekter kan gi betydelige mengder reine jord- og steinmasser som det er 
vanskelig å finne avsetningsmuligheter for, og slike masser kan da bli lagt på avfallsdeponier. 

I 2011 ble 2,145 millioner tonn avfall deponert på vanlige avfallsdeponier (SSB.no). ca 0,6 mill tonn av 
dette var vanlig avfall. Resten, dvs. 1,5 mill tonn er rene og lett forurensede masser av jord, stein og 
grus. Utvikling av mengder avfall mottatt på norske avfallsanlegg er vist i Figur 19 

Større markedsaktører ønsker i økende grad å tilby totalpakker for mottak av masser av alle kvaliteter 
og leveranse av alle typer byggeråstoff. Det kan være markedsmessige og driftsmessige fordeler med 
å samlokalisere dette. Muligheter for returlast med produserte masser ved levering av overskudds-
masser kan også gi fordeler. En slik tenkning gir også nye muligheter for fraksjonering og gjenbruk av 
overskuddsmasser.  

• I den andre enden av markedet er utfordringen at det er gråsoner knyttet til utfylling og plane-
ring i jordbruksområder. Det innebærer ukontrollert og til dels ulovlig massemottak i kommu-
nene.  

Av totalt 2145 tusen tonn ble 1230 tusen tonn lagt på avfallsanlegg i Akershus, Buskerud, Østfold, 
med henholdsvis 644, 444 og 142 tusen tonn (SSB.no). Oslo har ikke avfallsanlegg og eksporterer alt 
vanlig avfall og masser til nabofylker.  

 

 

 Figur 19 Avfall håndtert på norske avfallsanlegg fra 1992 – 2011. (Deponering av avfall. SSB.no) 

I 2013 ble det i Norge generert noe over 1,8 millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering og rivnings-
arbeid, hvorav tegl, betong og asfalt utgjør over halvparten. Dette er en liten reduksjon fra året før. Av-
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fallsmengden følger i hovedsak konjunkturene for byggevirksomheten. Ved fremskriving av statistik-
ken fra 2010 har SSB beregnet at bygg- og anleggsnæringen vil få den største veksten i avfallsmeng-
der fra 2010 til 2020, beregnet til 69 prosent til 2,6 mill tonn. Økt grad av gjenvinning vil kunne endre 
trenden. 

 

 Tabell 12 Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og rivning. Tonn. (Ssb.no) 
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Tabell 13 Behandling av avfall fra nybygging, rehabilitering og rivning. Tonn 2013 

  

Avfalls     
behandling  

i alt 

Levert til 
material 

gjenvinning 
Kom- 

postering 
Biogass- 

behandling 
Energi- 

utnyttelse Deponering 

Annen     
behandling 
uspesifisert 

Materialtyper i alt 1818897 1090760 2336 4262 500339 207371 13829 

Trevirke 260453 42363 2146 0 207573 17 8355 

Papir og papp 25768 24759 10 0 915 46 39 

Plast 5287 2124 0 0 3085 77 0 

Glass 9314 7135 0 0 0 332 1846 

Metall 86015 85917 0 0 0 1 97 

Gips 67330 47888 0 0 1472 17970 0 

EE-avfall 9967 8185 0 0 1177 561 44 

Tegl og betong og 
andre tyngre byg-
ningsmaterialer 726985 585887 0 0 17 140199 882 

Forurenset tegl og 
betong 19831 4806 0 0 2 14930 94 

Annet avfall 24058 19563 4 0 526 2872 1092 

Blandet restavfall 325797 21376 176 4262 281425 18015 543 

Asfalt 240608 237803 0 0 0 2805 0 

Farlig avfall 17484 2953 0 0 4147 9546 837 

 

Generert avfallsmengde av forurensede masser fra 1995- 2011, viser betydelig økning fra 2005 – 
2011 (SSB), se Figur 20. Krav til undersøkelser og dokumentasjonen av transport og mottak av for-
urensede masser er årsaker til den klare økningen i mengden.  

 

 
Figur 20 Generert avfallsmengde, Forurensede masser, 1995 – 2011 (100 tonn). SSB.no. Forurensede masser er 
stein, jord, grus og lignende som ikke er så forurenset at det er farlig avfall. 
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Avfallsmasser lagt på deponi. Fra ssb.no: 

Forurensede masser håndteres bedre 
I 2011 ble i overkant av 0,6 millioner tonn vanlig avfall lagt på avfallsdeponier, noe som gir en ned-

gang på omkring 40 prosent på to år. Resten av de 2,1 millioner tonn som legges på vanlige avfallsde-

ponier, består av reine og lett forurensede masser av jord, stein og grus fra bygge- og anleggsaktivitet. 

Denne typen deponert avfall viser en økning på 40 prosent fra året før.  

På industrideponiene ble det lagt om lag 660 000 tonn avfall, en økning på 70 prosent fra 2010. Den 

største økningen sto lett forurensede masser for. Bare 100 000 tonn var vanlig avfall der tre fjerdedeler 

besto av slagg, støv, bunnaske og flyge aske fra blant annet forbrenningsanleggene.  

Store bygge- og anleggsprosjekter kan gi betydelige mengder reine jord- og steinmasser som det er 

vanskelig å finne avsetningsmuligheter for, og slike masser kan da bli lagt på avfallsdeponier.  

Lett forurensede masser krever særskilt behandling fordi de inneholder stoffer med forurensningspo-

tensial, men de klassifiseres ikke som farlig avfall. Økt deponering av forurenset materiale har trolig 

sammenheng med myndighetenes sterkere fokus på forurensningspotensialet til slike masser, samt økt 

bevissthet knyttet til håndteringen av disse. Plassering av forurensede masser på avfallsdeponier redu-

serer faren for utlekking av forurensninger til grunnen.  
 

Det har altså vært en sterk økning av mottak av både rene og lett forurensede masser på vanlige av-
fallsdeponier. Det er også fortsatt store mengder avfall fra riving og rehabilitering av bygninger som 
ren betong, tegl o.l. som deponeres på vanlige avfallsdeponier. For andre avfallsgrupper som plast, tre 
og metall har man innført fungerende systemer for sortering, gjenbruk og materialgjenvinning. Det er 
etter vår vurdering et stort potensiale for å øke sortering og gjenbruk av jord og jordlignende masser. 

5.1.1 Rene naturlige masser 

Rene naturlige masser skal inneholde mindre enn normverdien av potensielt miljøfarlige stoffer, jf. 
vedlegg 1, kap 2 i forurensingsforskriften. Rene naturlige masser bør benyttes som pukk, grus, jord, 
sand og leire der massene ikke er blandet.  Mesteparten av gravemassene er imidlertid lite egnet som 
spesialprodukter og brukes til ulike utfyllingsformål som rassikring, støyvoll, anleggsvei, tildekking av 
avfallsdeponi, terrengregulering og bakkeplanering som kan bedre driftsforholdene i landbruket. Eller 
så havner det på et massemottak. Bruk av rene naturlige masser reguleres i hovedsak av plan- og 
bygningsloven eller jordloven. Rene naturlige masser er kun definert ut fra fravær av forurensnings-
stoffer. Det er ikke alene en kvalitet for bruk til masseoppfylling på landbruksområder eller andre ter-
renginngrep. 

Mye av de rene naturlige massene blir lagt på et godkjent deponi. Basert på sluttrapporter fra avfalls-
planer ble det i 2007 generert 250 000 tonn rene naturlige masser (NGU 2009). Av disse ble 80% le-
vert til ulike pukkverk for igjenfylling, og 12 % gikk til gjenbruk på byggeplass. Resterende 8% er ikke 
kommentert. 

Det er ingen nasjonale krav til rapportering av håndtering av rene naturlige masser og det er derfor 
mangelfull statistikk på mengder, transportering og bruk av rene naturlige masser fra bygge- og an-
leggsvirksomheten. Flere kommuner krever imidlertid plan for massehåndtering og transport.   

I flere kommuner har det foregått mottak av rene jordmasser knyttet til terrengheving, planering o.l. i 
jordbruksområder. Dette kan være en god nyttig gjøring av masser dersom det gir bedre arrondering 
eller vannhusholdning for landbruket. Det er imidlertid vanskelig håndterbare saker for kommunene, 
ofte med liten eller ingen myndighetskontroll. Det er dermed mulighet for at det kan bli tatt imot for-
urensede masser, og at det tas i mot og fylles opp så mye at det er søknadspliktige tiltak, i forhold til 
plan og bygningslov og/eller forurensningslov. Det er også andre virkninger som trafikk, støy og støv 
som i liten eller ingen grad blir vektlagt i planlegging og drift av slike løsninger. 

5.1.2 Forurensede masser 

Forurensede masser skal leveres til deponier godkjent av fylkesmannen eller Miljødirektoratet. Det er 
alltid den som produserer bygg- og anleggsavfall, det vil si tiltakshaver og ansvarlig utførende, som er 
ansvarlig for at avfallet og massene blir håndtert på en forsvarlig måte, og at sluttrapporten fra tiltaks-
planen leveres myndighetene. 
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De senere årene har det vært en klar økning i generert avfallsmengde, og mengden forurensede mas-
ser som leveres til avfallsdeponier, se Figur 20. Økt deponering av forurenset materiale har trolig sam-
menheng med myndighetenes sterkere fokus på forurensningspotensialet til slike masser, samt økt 
bevissthet knyttet til håndteringen av disse hos entreprenørene. Det viser tallene fra sluttrapporter fra 
prosjekter med forurenset grunn. Fra 2007 til 2009 ble det levert ca 34 600 tonn forurensede masser 
pr. år til ulike mottak i Akershus (NGU 2009). I 2011 ble det levert mellom 350 og 400 tusen tonn for-
urenset masse til godkjente deponier, (ssb.no). Tilsvarende mengder antas levert til mottak i nabofyl-
kene.  

5.1.3 Lett forurensede masser 

Lett forurensede masser er i Norsk Standard NS 9431:2011 (Klassifikasjon av avfall) definert som: 
«Jord, stein, grus og annet ikke farlig avfall som tilfredsstiller kriteriene for mottak på deponi for inert 
avfall, se avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II pkt. 1.2.». Kriteriene for mottak på deponi for inert av-

fall er gitt ved grenseverdier for utlekkingspotensial (vedlegg II pkt. 2.1.1) og grenseverdier for to-
talinnhold av organiske parametere (vedlegg II pkt. 2.1.2). 

I følge statistikk fra SSB ble det i 2012 deponert 1263 tusen tonn lett forurensede masser, mens 370 
tusen tonn ble brukt som fyllmasse / dekkmasse, og kun 1 tusen tonn ble sendt til materialgjenvinning 
(tabell 10513, ssb.no). 

Miljødirektoratet har definert ulike tilstandsklasser for forurenset grunn basert på stedspesifikke risiko-
beregninger for helsemessige akseptkriterier.  Avhengig av arealbruken kan lett forurensede masser 
benyttes innenfor et tiltaksområde, ihht godkjent tiltaksplan.  

5.2 Kartlegging av dagens massemottak 

Det er gjennomført en kartlegging av eksisterende og planlagte mottaksområder i Østfold basert på 
informasjon fra kommunene. Dette gjelder både deponier godkjent av fylkesmannen og mottaksområ-
der som er regulert, har fått dispensasjon fra formål i kommuneplanen eller som ikke er regulert eller 
har fått dispensasjon.  

Som del av denne rapporten ble det gjennomført en registrering av eksisterende og planlagte masse-
mottak i kommunene i Østfold. Informasjonen ble deretter kvalitetssikret og oppdatert ved direkte kon-
takt til kommunene og enkelte driftsoperatører:  

1. Alle kommunene ble kontaktet av Asplan Viak med oppfølgende purring eller spørsmål knyttet 
til enkeltlokaliteter. Det ble særlig fokusert på mottakskapasitet (m3) og planstatus. 

2. Kommuner som ikke hadde svart, ble kontaktet en tredje gang med oppfordring om å oppda-
tere informasjonen 

Kommunene har svært forskjellig informasjon om tilstand for masseforvaltning i egen kommune. 
Mange har god oversikt over kommunens egne planer og innkommende søknader fra grunneiere eller 
entreprenører. Enkelte har planer om å fokusere på massehåndtering neste år, andre ønsket å av-
vente fylkeskommunens arbeid med fagrapporten.  

Informasjon om planer for mottaksområder er til en viss grad forretningshemmeligheter og derfor 
vanskelig å få tak i. Det er ikke gjennomført en systematisk kontakt med entreprenører og grunneiere 
da det ikke var en del av oppdraget.  Dette kan nyansere bildet ytterligere, og være aktuelt å gjøre i en 
senere utredning.  

Det er totalt registrert 28 ulike mottaksområder i Østfold basert på informasjon fra kommunene. Figur 
21 og vedlegg 1 viser lokalisering av massemottak for ulike kategorier av avfall i Østfold.  
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Figur 21 Massemotak i Østfold, aktive og nye/planlagte, både for rene masser og forurensede masser. 
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6 FREMTIDIG BEHOV FOR BYGGERÅSTOFF I REGIO-
NEN OG NABO-REGIONER 

6.1 Kartlegging av kjente fremtidige større byggeprosjekter 

Det er hentet inn data om pågående og framtidige prosjekter som kan tenkes å produsere over-
skuddsmasser eller har behov for byggeråstoff. Data er hentet fra nettsidene til Statens Vegvesen 
(www.vegvesen.no) og Jernbaneverket (www.jernbaneverket.no). Regional transportplan for Østfold 
mot 2050 (Østfold fylkeskommune, 2012) med tilhørende handlingsprogram, vil i hovedsak heve stan-
dard på eksisterende veger. Det antas at det vil produseres store mengder overskuddsmasser lokalt, 
men at det også vil være behov for byggeråstoff langs de regionale hovedvegene. 
Tabell 14 viser en oversikt over større prosjekter registrert på nettsidene. Data er hentet fra prosjektsi-
dene og eventuelle planbeskrivelser/reguleringsplan der det foreligger. Det er forsøkt innhentet data 
med direkte henvendelse fra hhv. Statens Vegvesen og Jernbaneverket, uten resultat. 

Dataene er svært usikre og de fleste av framtidige prosjekter er på et tidlig stadium i prosjektet eller 
konseptvalgutredning (KVU). Ikke alle framtidige prosjekter vil nødvendigvis bli lagt til Østfold (eks. ny 
Oslofjordkryssing). Mindre enkeltstående prosjekter som bl.a. nye rundkjøringer og korte avstander 
med gang- og sykkelveg er ikke tatt med i denne oversikten. Det er trolig ingen av prosjektene som 
har behov for byggeråstoff utover det prosjektet produserer selv. 

 

 

Figur 22. Oversiktskart over registrerte framtidige arbeider på veg og jernbane.  

http://www.vegvesen.no/
http://www.jernbaneverket.no/
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6.2 Anslag av kjente store prosjekters massebehov/masseoverskudd 

Anslaget for massebehov for kjente store utbyggingsprosjekter baseres på foreløpige tall og vurderinger gjort av prosjektene.  

Informasjonen om behov for masser og masseoverskudd bør gjøres kjent i markedet så tidlig som mulig, slik at lokale aktører kan bidra til å skaffe råstoff 
og sikre avgang for overskuddsmasser. 

 

Tabell 14 Oversikt over prosjekter fra Jernbaneverket (JBV) og Statens Vegvesen (SVV). 

Prosjekt Plassering Ansvarlig 
Massedeponi / antatt behov byggeråstoff / 
planprosess Volum (m3) 

Østfoldbanen 

Sandbukta - Moss – Såstad1 JBV Overskudd sprengstein og løsmasser. 
Tot ca.  
1 610 000 m3 

Råde – Fredrikstad2 JBV 
Ikke oversikt - trase gjennom åpent landskap og langs 
eksisterende bane. 

- 

Fredrikstad – Sarpsborg2 JBV Ikke oversikt - trase gjennom tettbygd strøk. - 

Sarpsborg – Halden2 JBV 
Ikke oversikt - innebærer ombygging av Halden sta-
sjon. 

- 

Godsterminal Oslofjordområdet Rolvsøy, Fredrikstad3 JBV og SVV Ikke oversikt, prosjekt på KVU stadium. - 

E18 
 

Riksgrensen – Ørje4 SVV 
Bruker egenproduserte masser til vegfundament, noe 
til deponi. Vegen skal være ferdig høsten 2017 

ca 100 000 m3 jord, 415 
000 m3 fjell, 360 000 m3 
fylling inkl. deponi 

Knapstad - Akershus grense5 SVV 
Store mengder overskuddsmasse, deponi Nordre 
Skaug / Bråtan (Hobøl). Vegen skal være ferdig høsten 
2016. 

Ingen tall registrert 

Bypakke Nedre Glomma Sarpsborg – Fredrikstad6 SVV Ikke oversikt - flere strekninger. - 

Kryssing av Oslofjorden Moss7 SVV Ikke oversikt, prosjekt på KVU stadium. - 

Hovedvegsystem Moss og Rygge8 SVV Ikke oversikt, prosjekt på KVU stadium. - 
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Kilder Kjente byggeprosjekter, veg og jernbane 

1. http://www.jernbaneverket.no/globalassets/planbeskrivelse-sandbukta-moss-sastad_.pdf  
2.  http://www.jernbaneverket.no/contentassets/06ab068219354df88f17edbdf379b0c9/intercity-

ostfoldbanen-15082015_spreads.pdf  
3. http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/godsterminaleroslofjord 
4. http://www.vegvesen.no/_attachment/398658/binary/684098?fast_title=E18+Riksgrensen-

%C3%98rje.+Planbeskrivelse.pdf 
5. http://www.vegvesen.no/_attachment/803062/binary/1019062?fast_title=Forslag+til+end-

ringer+av+reguleringsplan+for+massedeponi+ved+Skaug+og+Br%C3%A5tan.pdf 
6. http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/nedreglomma 
7. http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslofjordkryssing 
8. http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/mossrygge 

 

6.3 Analyse av samtidighetsfordeler  

Det er mange fordeler med å gjennomføre flere prosjekter i samme området samtidig, som for eksem-
pel utbygging av veg og jernbane, samt å planlegge og gjennomføre utbygging av lengre strekninger. 

Ofte vil det være mulig utnytte råstoff og overskuddsmasser bedre dersom parallelle prosjekter gjen-
nomføres samtidig. 

Det bør etableres løsninger som sikrer at større prosjekter kan utnytte felles ressurser både mht bruk 
og overskudd av råstoff og gravemasser. Det bør fokuseres på hvordan man kan finne og koble pro-
sjekter på tvers av stat, kommune, fylke og private utbyggere. Tidlig informasjon om massebalanser 
ved store utbygginger kan gi lokale utbyggere tid og mulighet til å utnytte lokalt råstoff. 

Behandlingen og håndteringen av massene kan også optimaliseres og tilpasses, dersom lokale behov 
er kjent på et så tidlig stadium som mulig. Separering av løsmasser kan gi spesialprodukter, og 
sprengning / knusing / sortering og lagring av steinmasser kan gi økt gjenbruk av råstoffet 

Dersom man kjenner til framdrift og behov kan det være behov for midlertidige massedeponier for lag-
ring av overskuddsmasser fra et prosjekt og fram til nærliggende prosjekt har oppstart. 

 

6.4 Kriterier for lokalisering av masseuttak 

Det vil være et behov for nye massetak i et området når eksisterende massetak er tømt, ikke får nye 
konsesjon eller det av andre årsaker ikke lar seg gjøre å utnytte en forekomst. Som grunnlag for en 
langsiktig ressursutnyttelse, må Kommunene må være bevisste på hvor de får ressurser fra i dag og 
hvor de skal komme fra i framtida. Dette krever ett oppdatert geologiske kartgrunnlag slik at kommu-
nene kan benytte planleggingsverktøyene de har til å avsette arealer, uttaksarealer inkludert randso-
ner for blant annet støy, i kommuneplanen. 

Det er behov for forslag til felles regionale prioriterte kriterier for lokalisering av masseuttak som om-
handler både egnethet (beliggenhet, kvalitet, volum, etterbruk) og konsekvenser ved masseuttaket. 

Pukk og andre byggeråstoffer bør produseres så nær de største markedsområdene som mulig. Der-
som transporten i dag er lenger enn 30 kilometer blir transportkostnaden dyrere enn råstoffet, og mil-
jøbelastningen høy. 

Det foreligger Nasjonale forventninger til planleggingen, der regjeringen forventer regionale fylkespla-
ner for blant annet areal og transport (ATP). Det kan også lages retningslinjer eller rammer for at 
fremtidig utbygging skal skje i henhold til forskrift om konsekvensutredninger samt at en skal følge 
plan- og bygningsloven. Konsekvensutredningen skal gi en vurdering og beskrivelse av planens virk-
ninger for miljø og samfunn.  

http://www.jernbaneverket.no/globalassets/planbeskrivelse-sandbukta-moss-sastad_.pdf
http://www.jernbaneverket.no/contentassets/06ab068219354df88f17edbdf379b0c9/intercity-ostfoldbanen-15082015_spreads.pdf
http://www.jernbaneverket.no/contentassets/06ab068219354df88f17edbdf379b0c9/intercity-ostfoldbanen-15082015_spreads.pdf
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/godsterminaleroslofjord
http://www.vegvesen.no/_attachment/398658/binary/684098?fast_title=E18+Riksgrensen-%C3%98rje.+Planbeskrivelse.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/398658/binary/684098?fast_title=E18+Riksgrensen-%C3%98rje.+Planbeskrivelse.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/803062/binary/1019062?fast_title=Forslag+til+endringer+av+reguleringsplan+for+massedeponi+ved+Skaug+og+Br%C3%A5tan.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/803062/binary/1019062?fast_title=Forslag+til+endringer+av+reguleringsplan+for+massedeponi+ved+Skaug+og+Br%C3%A5tan.pdf
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/nedreglomma
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslofjordkryssing
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/mossrygge
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Kriteriene fra NGU (2015), se 4.1.2, for å velge ut framtidige forekomster, kan benyttes både på nasjo-
nal, regional og lokal skala, og bør innarbeides i kommunale og regionale planer.  

 

6.5 Kriterier for lokalisering av massemottak 

6.5.1 Vurderingskriterier – erfaring fra Trondheim og Jæren 

Det er også behov for et sett med kriterier for vurdering av arealer for mottak av masser. Kriteriene 
skal utformes slik at de bidrar til å oppfylle hovedmålene for massehåndtering og de skal danne grunn-
lag for kommunal planlegging.  

 Det er utarbeidet forslag til kriterier for vurdering av mottaksanlegg for rene naturlige masser i Trond-
heimsregionen (Massedeponi i Trondheimsregionen, 2014) og for Jæren (Forslag til planprogram for 
Regionalplan for Massehåndtering på Jæren, 2014). Det er et ønske fra Østfold fylkeskommune å 
bruke kriterier som er gjenkjennelige med andre regioner, så kriteriene som er brukt som grunnlag for 
vurderingen i denne rapporten, bygger på disse. Oversikt over kriteriene i Trondheim og på Jæren er 
vist i Tabell 15 

 

Tabell 15. Oversikt over kriterier for vurdering av mottaksanlegg for rene naturlige masser i Trondheim og på Jæ-
ren. 

Trondheim                                                               Jæren 

Vurderingsnivå (driftsperiode deponi)    -4  til +4 
 

 

Konflikttema:                                               -4 til 0 

o Friluftsliv  

o Kulturminner  

o Landskap  

o Naturtype   

o Naturmangfold Vilt  

o Vannmiljø - Tiltak i og inntil vassdrag  

 

Konsekvenser for miljø 

o Friluftsliv 

o Kulturminner og kulturmiljø 

o Landskap 

o Naturområder 

o Biologisk mangfold 

o Vernede vassdrag og andre vassdrag 

o Naturressurser 

o Jordbruk Skogbruk 

Konsekvenser for naturressurser 

o Landbruk/jordvern 

o Vannressurser 

 

o Grunnforhold  - Geoteknisk stabilitet Nærmiljø 

transportrute støy, støv og sikkerhet  

Annet 

o Status i kommuneplan 

o Status i regionale planer 

o Nærmiljø ved deponi  

Positive aspekter                                           +4 til 0 

o Beliggenhet                                                   

Framkommelighet til E6/E39  

Framkommelighet til hovedveg 

Kriterier for fysisk og teknisk egnethet: 
o Beliggenhet  

Avstand fra store utbyggingsområder 

Adkomst til høy-standard veinett 

Avstand til andre deponier/uttak 

o Kapasitet 

o Etterbruk_verdi 

o Områdets kapasitet for deponering  
o Potensial for etterbruk 
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6.5.2 Kriterier  

For å bidra til at målene om størst mulig gjenbruk og effektivitet, sikre arealer for massemottak og re-
dusert miljø- og samfunnsbelastning skal nås, anbefales følgende struktur og kriterier for vurdering av 
eksisterende og nye mottaksanlegg, se Tabell 16 og Tabell 17 

Tabell 16 viser egnethetskriterier. Det er overordnede, politiske kriterier, vurdert ut fra regionale og lo-
kale behov av myndighetene.  Kriteriene kan også være av forretningsmessig karakter vurdert av en-
treprenører. Dette er kriterier som vil vurderes ulikt avhengig av formålet med massemottaket. Det er 
for eksempel viktig med nærhet til utbyggingsområdene for et mellomlager på grunn av mulighet for 
sortering og avklaring av forurensningsgrad før endelig deponering. Også for mottak av rene naturlige 
masser er det viktig med nærhet på grunn av store volum, for å redusere transportbehovet, eller et eg-
net formål ut fra nytte og etterbruk. Et deponi for forurensede masser godkjent av FM krever større in-
vesteringer i oppsamling av sigevann og rensing, slik at det bør etableres færre, men større slike de-
poni.  

Tabell 16. Kriterier for vurdering av egnethet for massemottak. 

 Egnethet Negativt1  2 3 4 Positivt 5  Ukjent 

Nærhet til sentrale utbyggingsområde  >20 km        <5 km   

Volum tilpasset lokale behov 
 Over- eller un-
derkapasitet       

 Dekker be-
hovet   

Fremkommelighet 
Eksisterende veg 
blir ødelagt       

 Kort på god 
veg   

Etterbruk     
 Nytt jord-
bruks areal   

 Utnytte nytt 
areal   

 

 

Tabell 17 viser kriterier for vurdering av konsekvensene av et massemottak. Det er faglige kriterier for 
vurdering av effektene på natur-, kultur- og nærmiljø samt naturressurser. For deponi av forurensede 
masser er størrelsen på deponiet og eventuelle negative påvirkninger på natur- og nærmiljø svært vik-
tig på grunn av store investeringer i tiltak mot potensielt forurensende avrenning. Her kan noe lenger 
kjøring forsvares. 

Kriterier for grunnforhold er tatt med pga vurdering mht stabilitet. Dette må avklares særskilt, men kan 
vurderes på et tidlig stadium for å avdekke mulige farer, f.eks. kvikkleire, myr. Det må forventes økt 
ustabilitet som følge av klimaendringer. 

 

Tabell 17. Kriterier for vurdering av konsekvenser av et massemottak. 

  Konsekvenser 

Negativ 
konsekvens 
 1 -  2 3 4 

Ingen  
konsekvens 
5 - Ukjent 

Naturtype - Nærhet til naturtyper av 
ulik verdi Verdi A  Verdi B  Verdi C  Ingen     

Vilt – Nærhet til vilt forekomster  Svært viktig  Viktig  Lokalt viktig Ingen verdi     

Jordbruk -    Matkorn     Beite 
 Ikke jord-
bruk   

Skogbruk - Skogbruk 3 eller 4  Høy bonitet    

 Lav boni-
tet 

 Ikke skog-
bruk  

Landskap -   
 Helhetlig kul-
turlandskap      

 Skjult i 
landskapet 

 

Vannmiljø - nærhet til elv / vassdrag 
av betydning 

 Direkte berørt, 
God økologisk 
tilstand   

Mulig avren-
ning 
    

 Ikke avren-
ning 

 

Grunnforhold-     Erosjon og kvikkleire 
risiko Svært høy høy middels  liten   
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  Konsekvenser 

Negativ 
konsekvens 
 1 -  2 3 4 

Ingen  
konsekvens 
5 - Ukjent 

Kulturminner-     nærhet til kulturmin-
ner, kulturlandskap eller fredete bygg. 

 Direkte berørt  
, nasjonal verdi 

Regional 
verdi 

  Lokal verdi 
Randsone  

 Ingen 
kjente 

 

Friluftsliv -           nærhet til frilufts om-
råde 

 I frilufts om-
råde  Nært  Dels nært Ikke nært   

 

Naturressurser- nærhet til viktig fore-
komster 

 Bygges ned  
, nasjonal verdi 

Nært, lo-
kal verdi Dels nært  Ikke nært   

 

Nærmiljø transportrute (lukt, støv, 
støy, osv.) -   Grad av påvirkning langs kjørerute, 

 

Nærmiljø deponi (lukt, støv, støy, 
osv.) -   Grad av påvirkning nærmiljøet til deponi,  

 

 

6.5.3 Vekting av kriteriene 

Alle vurderingskriteriene er viktige ved valg av nye mottak. Det kan imidlertid benyttes en ulik vekting 
av kriteriene ved vurdering av nye mellomlagre, mottak for rene naturlige masser og for mottak for for-
urensede masser: 

Mellomlagre 

Det bør etableres flere mellomlagre sentralt i utbyggingsområder for å sikre best mulig forhold for opti-
mal behandling av massene. Mange prosjekt har stor variasjon i massene. Dersom det ikke er gjen-
nomført tilstrekkelig kartlegging i forkant er det ofte ingen mulighet / tid til å avklare status til massene 
mht forurensningsgrad og muligheter for gjenbruk under utgraving. Et sentralt drevet mellomlager kan 
motta og videreformidle massene til de enkelte mottakene / deponiene for mer effektiv / riktig bruk av 
de ulike mottakene. 

Mellomlagre kan f.eks. eies av kommunene, mens driften kan settes bort til private aktører. Mellom-
lagre må driftes av profesjonelle med god kunnskap om håndtering av massene mht forurensnings-
grad, samt potensiale for effektiv sortering og gjenbruk.  

Mellomlagre bør ha tilstrekkelig areal for: 
o Sortering i ulike fraksjoner / forurensningsgrad: betong, organisk, jord, stein, 
o Behandling / knusing av f.eks. betong etc. 

Mottak for rene naturlige masser 

Rene naturlige masser kan benyttes til ulike nyttige formål. Kostnaden for håndtering av rene naturlige 
masser er i hovedsak knyttet til transport, og arealer for mottak av rene naturlige masser bør lokalise-
res nær både større og mindre utbyggingsområder. Kan kombineres med et godt sikret mellomlager 
for sortering / gjenbruk av f.eks. asfalt og betong. 

Mottak for forurensede masser 

Mottak av forurensede masser krever godkjenning fra kommunen etter plan og bygningsloven og fra 
fylkesmannen etter avfallsforskriften / forurensningsloven.  

Mottakene bør være tilstrekkelig store, for å sikre god/ profesjonell kontroll med mottak, håndtering og 
avrenning fra massene.  

 

6.5.4 Vurdering av et utvalg av mottaksområdene 

Vurderingskriteriene er i denne rapporten benyttet som grunnlag for en overordnet gjennomgang av et 
lite utvalg av mottakene for rene naturlige masser.  Vurderingene er foretatt med et visst skjønn, og 
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vurderingene må gjøres på nytt av rette myndighet. For hvert enkelt massemottak må det gjøres ytter-
ligere vurderinger som bygger på bl.a. lokal kunnskap, relevant informasjon og med en detaljerings-
grad tilpasset de lokale forholdene og omfanget av tiltaket. 

For hvert massemottak er det laget et skjema med kartutsnitt, opplysninger om kommune, navn, 
gnr/bnr, størrelse, driftsansvarlig, type massemottak og status mht regulering lokalt og regionalt. (Ved-
legg) 

Deretter er de 4 egnethetskriteriene vurdert. Her vil store mottak vektes ut fra regionale signaler og 
interkommunale vurderinger, mens mindre mottak bør vurderes ut fra lokale hensyn.  

Ved gjennomgang av kriteriene for konsekvenser for natur-, kultur- og nærmiljø, er kartportalen til Øst-
fold fylkeskommune benyttet. Vurderingene er gjort uten lokalkunnskap, basert på generelle vurde-
ringer av de ulike temaene. Vurderingene er gjennomført av personer med erfaring i konsekvensutred-
ninger av store og små tiltak. 

 

Ved gjennomgang av kjente konfliktområder er det ventet størst konflikter der massemottakene påvir-
ker ett eller flere av følgende forhold: (ikke prioritert rekkefølge) 

•Viktig naturmangfold –raviner, rødlista arter og trua naturtyper  
•Dårlig grunn - samfunnssikkerhet  
•Vann/ vassdrag - avrenning, nedbygging av bekker og kantsoner  
•Dyrka jord – pga redusert kvalitet på jordsmonn etter nedbygging av jordbruksarealer 
•Kulturminner og kulturlandskap – nærhet eller nedbygging 
•Friluftslivsområder – trafikk, støy, støv, visuelt 
•Nærmiljø - følsomhet for støv, støy, trafikk lokalt  
 

 
Områder der det kan forventes minst konflikter ved etablering av nye massemottak og som bør vurde-
res prioritert: 
 

•Tidligere eller pågående masseuttaksområder  
•Støyvoller 
•Byggeområder i kommuneplan – oppfylling og planering  
•Arealer som trenger rassikring – både stein- og jordmasser  
•Dyrka jord med behov for forbedringer (ref kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.) krever g
ode planer for oppbygging av vekstlaget og undergrunnlaget, samt god kontroll med eksiste-
rende og nye masser.  

 

 

 

 

 

 



 NOTAT 
Side 49 av 64 

 

 

Østfold Fylkeskommune Asplan Viak AS 

 

7 BEHOV FOR MASSEDEPONIER I REGIONEN OG TIL-
GRENSENDE REGIONER 

7.1 Vurdering av muligheter for deponering av marine masser 
på land 

  

Mudringsmasser fra sjøen er ansett som næringsavfall, jmf forurensningslovens § 27 første og tredje 
ledd, når det kommer på land. Muddermasser kan derfor ikke disponeres fritt, men må leveres til god-
kjent avfallsanlegg med mindre de kan nyttiggjøres som erstatning av andre masser f.eks.til godkjent 
planering av arealer ol. Lokal massedisponering av mudringsmasser er dermed kun tillatt dersom 
massene benyttes til et «nyttig formål».  
 
Det er Fylkesmannen som behandler søknader om mudring etter forskrift om begrensning av forurens-
ning (forurensningsforskriften) kapittel 22 om mudring og dumping § 22-6.   
Deponering av muddermasser på land som medfører fare for forurensning krever i tillegg tillatelse et-
ter forurensningsloven § 11 selv om tiltaket ikke er omfattet av kapittelets virkeområde. Sedimenter 
kan, selv om de er klassifisert som rene, inneholde høye saltkonsentrasjoner og innebære lukt som 
ved disponering på land kan medføre fare for forurensning. 
 
Eventuell klage går til miljødirektoratet. 

7.2 Vurdering av muligheter for deponering av masser fra land i 
sjø 

 

Det er i utgangspunktet et generelt dumpeforbud av masser i sjø. Utfylling / dumping av masser fra 
land reguleres etter plan og bygningsloven, der kommunen er myndighet. Ved større saker, og der 
massene eller sedimentene der det skal dumpes er forurenset, gjelder også forurensningsforskriften § 
11, der Fylkesmannen er myndighet. I tillegg skal Kystverket vurdere forhold innenfor havne- og far-
vannsloven for dumping i sjø eller NVE skal vurdere forhold etter vannressursloven for dumping i 
ferskvann.  Naturmangfoldloven § 7, med prinsippene i §§ 8-12, skal legges til grunn som retningslin-
jer i saker som kan berører naturmangfold.  

Forholdene må derfor først avklares med kommunen, for deretter å benytte søknadsskjema utarbeidet 
av Fylkesmannen for dumping av masser i sjø eller vann. 

7.3 Framtidig behov for massedeponier 

Det er stor usikkerhet med hensyn til behovet for massemottak for rene masser og godkjente deponi 
for forurensede masser i framtiden. Mengdene for mottakskapasitet er svært avhengig av blant annet: 

• Konjunkturene: Behovet for massemottak antas å øke basert på økt befolkning, en generell 
sentralisering og utbygging i regionen. 

• Løsninger for gjenbruk: Behovet for massemottak antas redusert med antatt økt gjenbruk av tegl 
og betong, samt bedre sortering av rene og forurensede jordmasser. 

• Myndighetenes krav til kontroll: Behovet for massemottak antas øke på grunn av økt bevissthet og 
kunnskap om forurensning i jord og avfall.  
 

Fra SSB er det oppgitt at i Østfold ble det i 2011 deponert 142 tusen tonn avfall til deponi, hvorav den 
største delen (>70%) er rene og forurensede masser. Økningen fra 2010 var på 40 %, slik at det kan 
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antas at det nå årlig leveres opp mot 200 tusen tonn masser til deponi. I tillegg er det mye rene natur-
lige masser som legges på steder uten krav til registrering.  

Ved framskriving av statistikken for generering av avfall har SSB beregnet at bygg- og anleggsnæ-
ringen vil få den største veksten i avfallsmengder fra 2010 til 2020, beregnet til 69 prosent Figur 23. 

 

Figur 23 Framskriving av generert avfall. (SSB.no) 

Registreringen av massemottakene i Østfold mangler gode anslag som viser restkapasitet for mottak 
av rene og forurensede masser.  

Den største usikkerheten for både rene og forurensede masser ligger i hvorvidt alle de registrerte pla-
nene blir realisert samt den regionale fordelingen av mottakene. 

Store samferdselsprosjekter og store utbygginger vil kunne påvirke lokale og regionale forhold ved ut-
tak og mottak av masser. De store prosjektene vil kunne utnytte eksisterende uttak og mottak, men vil 
også selv generere overskudd eller mottaksområder.  
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8 GJENBRUK AV MASSER OG BYGNINGSAVFALL 

 

Det er et mål å øke gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser til samfunnsnyttige formål.  

Samfunnsnyttige formål i denne sammenheng er for eksempel støyskjerming, terrengarrondering, 
ny betong, fundamentering av veier og plasser, tekniske anlegg, vekstjord, terrengfylling og plane-
ring av byggefelt.   

8.1   Gjenbruk / ombruk 

Med gjenbruk / ombruk av overskuddsmasser menes:   

o Gjenbruk innenfor tiltaksområdet (rene og lettere forurenset masse kan benyttes, avhengig av 
arealbruk). (Veileder Miljødir) 

o Gjenbruk av forurensede masser utenfor tiltaksområdet krever godkjenning.  Eventuelt benyt-
tes etter sortering i en ren fraksjon eller etter rensing.  (Forurensningsforskriften kap.2) 

Bransjeforeningene utreder gjenbruk av ulike fraksjoner overskuddsmasser av asfalt, betong og jord-
masser.  

Asfalt - Bransjeforeninger har utredet gjenbruk av overskuddsmasser av asfalt (www.asfaltgjenvin-
ning.no). Det er god dokumentasjon og system for gjenbruk gjennom kontrollordningen for asfaltgjen-
vinning (KFA). Det er registrert 175 mellomlagre for asfalt med en gjenvinningsgrad på over 98% i 
2014 (NGU, 2015). 

 
(NGU, 2015) 
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Betong – Flere typer betong egner seg godt til gjenbruk som fyllmasser. Problemet er at mye av be-
tongen har en overflatebehandling med forurensende puss / maling / fuger, særlig PCB fra perioden 
fra ca 1940 - 1980 Det foreligger et faktaark fra Miljødirektoratet (M-14 2013), samt planer om en for-
skrift som vil regulere håndtering av lett forurenset betongavfall fra Miljødirektoratet. Økt gjenbruk av 
betong er avgjørende for å oppnå målsetting om 70% gjenbruk / gjenvinning av BA-avfall. www.be-

tong.net. 

 
Rene naturlige masser av Jord / leire / sand / stein. Masser som er dokumentert rene (ved analy-
ser eller fra områder det ikke er grunn til å tro er forurenset) bør gjenbrukes. Der det er mulig, bør de 
enkelte fraksjonene benyttes som spesialprodukter. Det er flere anlegg for sortering og blanding av 
ulike fraksjoner egnet til jord eller jordforbedring. Oftest er det imidlertid en blanding av jord/ leire/ sand 
og grus som i hovedsak kan benyttes som fyllmasser til nyttige formål. 

 

8.2 Kriterier for gjenbruk av masser 

Overskuddsmasser kommer i hovedsak fra bygge- og anleggsvirksomheten og defineres i lovverket 
som avfall, enten som gravemasser eller som byggavfall. Alle overskuddsmasser må karakteriseres 
for å sikre riktig håndtering mht helse- og miljøfarlige stoffer.  

For å endre overskuddsmasser fra avfall til et produkt, må de karakteriseres og klassifiseres slik at de 
kan brukes til et bestemt formål. Massene må oppfylle de gitte spesifikasjoner som kan tilfredsstille 
eksisterende reguleringer og standarder. 

Det må i tillegg eksistere eller opparbeides et marked for massene 

- Gjenbruk innenfor planområdet er tillatt dersom forurensingen tilfredsstiller aktuell arealbruk. 

- Gjenbruk på en annen eiendom forutsetter at massene er rene, enten direkte eller etter sanering / 
bearbeiding 

• Gjenbruk må ta hensyn til mulige forurensninger og egnethet. 

• Pris og lokal tilgjengelighet av alternativer styrer ofte markedet.  

• Bransjeforeningene utreder mulighetene for gjenbruk av ulike fraksjoner overskuddsmasser av 
bl.a. asfalt, betong og jordmasser.  

 

8.3 Kriterier for lokalisering av mellomlagringsplasser 

For å oppnå målsettingen om størst mulig gjenbruk av overskuddsmasser samt effektiv drift av utgra-
vingsprosjekter, kan det være behov for store arealer i nærheten av større utbyggingsområder. Area-
lene må være tilrettelagt for mottak, mellomlagring/ sortering og behandling av de ulike massetypene. 
Slike mellomlager kreves tillatelse fra Fylkesmannen. 

Det bør utarbeides et sett med felles kriterier som kan benyttes ved lokal vurdering av enkeltsaker. 
Man kan ta utgangspunkt i de samme kriteriene som er benyttet i kapittel 6.5.2 for deponier, der vur-
deringene tar hensyn til lokal belastning og påvirkning ved hvert enkelt mellomlager.  

Påvisning eller mistanke om forurensninger i grunnen krever dokumentasjon med prøvetaking og ana-
lyser. Manglende dokumentasjon eller nye mistanker under graving, kan føre til at rene naturlige mas-
ser kjøres til deponi for forurensede masser. Ofte er det lite tid og stort press på utgraving av bygge-
groper, slik at ekstra kostnader til deponering kan være rimeligere enn forsinkelser i prosjektet. Mel-
lomlagre i nærområdet kan bidra til bedre sortering av massene og dermed bedre utnyttelse av blant 
annet deponi for forurensede masser.  
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9 TRANSPORTØKONOMISERING 

9.1 Kartlegging av dagens flyt av masser (transport) 

 

Fra Østfolds 22 uttaks steder for pukk foregikk 100% av transporten innenlands med bil. Gjennom-
snittlig transportlengde var 15 km (NGU, 2015). All eksport foregikk med båt. 

Tilsvarende for grus var det fra fylkets 8 uttaks steder en gjennomsnittlig transportlengde på 21 km 
(NGU, 2015). 

Regnskapet for Oslo og Akershus samlet sett viser en produksjon på 5,1 millioner tonn pukk og 0,9 
millioner tonn grus i 2010. De to fylkene forbruker samtidig 5,4 millioner tonn pukk og 1,9 millioner 
tonn grus. Mens Akershus i stor grad er selvforsynt, importerer Oslo i dag all grus, og mellom 80 og 90 
prosent av all pukk. 

Redusert produksjon av byggeråstoff i Oslo, vil føre til at mer pukk må kjøres inn fra forekomster langt 
unna, inkludert fra Østfold. Det betyr mer trafikkbelastning, økte klimagassutslipp, mer forurensning og 
høyere kostnader på transport, boliger og veger. (NGU, 2015) 

 

Beliggenhet og transport 

Trafikk til og fra pukkverk kan lokalt være meget stor på hverdager. Dette krever at pukkverk ligger 
med kort utkjøring til større veier uten å gå gjennom boligområder. Lastebiler fullastet med pukk er 
også tunge, noe som krever robuste veier. 

Det vil alltid være fare for støy, støv og trafikk nær pukkverk. Ofte er boligfelt blitt bygget for nær et ek-
sisterende pukkverk og det blir misnøye både for beboere og pukkverksdrivere. Kommunenes planleg-
gere har derfor et særlig ansvar for å sørge for at boliger ikke bygges for nær et pukkverk som skal ha 
en langsiktig drift. 
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10 FORSLAG TIL TILTAK 

10.1 Forslag til tiltak for masseuttak 

 
En framtidsrettet produksjonsstrategi for masseuttak (pukk og sand/grus) bør sørge for kortreist vare. 
Det er både miljøvennlig og god økonomi. Sand og grus er begrenset av naturgitte forutsetninger i 
større grad enn pukkverk 
Det er en fordel med flere masseuttak strategisk plassert rundt i Østfold. Enhver kommune bør sørge 
for å ha et pukkverk så nær forbruksområdet som mulig. En modell med et eller få “superpukkverk” 
som skal forsyne hele fylket er i hovedsak ansett som dårlig miljøpolitikk og dårlig økonomisk politikk. 
 
Kortreist pukk er i utgangspunktet mere miljøvennlig: 
• Mindre bruk av drivstoff og lavere CO produksjon 
• Redusert trafikk. 
• Redusert veislitasje. 
• Redusert støy og støv fra transport. 

10.2 Forslag til tiltak for masseforvalting  

For å oppnå økt gjenvinning, lovlige deponier og redusert transport anbefales følgende: 

Mellomlagre etableres i de sentrale utbyggingsområdene. Det ansees som helt avgjørende med ef-

fektive og attraktive mottaksområder. Effektive i betydningen god kapasitet og med god sortering og 

behandling av alle typer masse for økt gjenvinning og fordeling til rette mottak. Attraktive i betydningen 

tid og kostnad ved å være tilgjengelige der de trengs i de største utbyggingsområdene. 

Det bør være flere mellomlagre som kan etableres som «permanente» arealer i de største pressområ-

dene og mere mobile enheter som kan etableres etter behov. Avstanden til slike mellomlagre bør 

være < 5-10 km fra anleggsplassen. 

Få, men store deponi for forurensede masser. Alle regionene bør minimum ha et stort mottak og 

deponi for forurensede masser. For forurensede masser er det begrensede volum der mottaksprisen 

er høy og transportkostnaden og tiden mindre avgjørende. Kravene til sikkerhet mot forurensning fra 

deponiene vil antagelig øke, slik at investeringene blir større for hvert anlegg. Kompleksiteten i mottak, 

drift og overvåking vil antagelig øke. Dette tilsier at de bør bli få, men store anlegg for mottak av for-

urensede masser. For å redusere transportbehovet bør alle regionene ha minimum ett slikt deponi i 

nærheten (<50 km). Samarbeid innenfor en region og over Fylkesgrensene må oppmuntres. 

Mange, både små og store deponi for rene naturlige masser. Alle kommunene bør ha nærhet til 

deponi for rene naturlige masser. For rene naturlige masser er det ofte store volum og med transport-

kostnaden og tiden som er de største kostnadene. Nærhet til utbyggingen er derfor avgjørende. Det 

bør tilstrebes at deponiene utgjør en positivt bidrag med god samfunnsnyttig etterbruk. For å sikre at 

massene er rene vil antagelig ny teknologi lette kontrollen på byggeplass og mottak. 

 

Langsiktighet 

Et overordnet mål med framtidige masseuttak (pukk og sand/ grus) i Østfold bør være å sørge for en 
stabil og langsiktig drift (opp mot 100 års tidshorisont). Masseuttakene må ligge der de naturgitte forut-
setningene er tilstede, og masseuttak krever omfattende planlegging og investeringer. Det er derfor 
viktig at offentlige myndigheter legger forholdene til rette for at driften av eksisterende og framtidige 
naturressurser kan vare lengst mulig. 

Langsiktighet vil også sikre at seriøse drivere kan utvikle masseuttakene i henhold til samfunnets krav. 
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Større vei- og jernbaneprosjekter bør involvere lokale masseuttak for optimal utnyttelse av de lokale 
ressursene, både mht masseuttak og deponering. 
 
Kartlegging 

Det er behov for en overordnet kartlegging og helhetlig plan dersom det skal etableres nye områder 
for torvdrift i fylket. Det må tas hensyn både til egnethet ved torva, og konsekvenser ved uttaket.  
 
Det er behov for en mer detaljert kartlegging av geologien og ressursgrunnlaget for uttak av pukk, 
sand og grus.  
 
Det er utarbeidet forslag til kriterier for egnethet og konsekvenser ved masseuttak som tar hensyn til 
lokale og regionale behov og vurderinger for konsekvenser på kort og lang sikt. Naturressurser er be-
grenset og uttak må planlegges for langsiktig drift der de finnes. 
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VEDLEGG 1 
 
KRITERIER FOR VALG AV MASSEUTTAK 
 
(Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen, 2006): 

1. Det må sikres tilstrekkelig og langsiktig tilgang på grus og pukk av riktig kvalitet i Trondheimsregio-
nen.  

 

2.  Markedet skal vris mot økt bruk av pukk framfor grus, grunnet begrensede grusressursser. Kvalite-
ten på massene skal i større grad enn i dag tilpasses byggeoppgavene (”rett masse på rett plass”). 
De beste kvalitetene bør sikres spesielt.  

 

3. Det skal være en klar strategi å satse på få store uttak/utvide eksisterende uttak framfor å åpne 
nye uttak.  

 

4. Det bør velges løsninger som muliggjør framtidig drift under bakken. 

 

5. Uttakene bør skje så nær markedet som hensynene til eksisterende og framtidigbebyggelse tillater. 
Dette for å minimalisere kostnader og miljøulemper ved transport.  

 

6. Det skal arbeides for økt gjenbruk av masser.  
 

7. Uttak bør sees i sammenheng med deponi, om mulig som samdrift med andre arealkrevende inter-
esser. 

 

8. Vassdragsnære uttak skal unngås.  

 

9. Ved nye/utvidede uttak skal det tas hensyn til nærliggende bebyggelse, friluftsinteresser, kultur-
landskap, kvartærgeologiske verneverdier, jord- og skogbruk, ras- og kvikkleirefare, dyre- og plan-
teliv og mulige ulemper ved transport.   

 

10. Det kreves reguleringsplan og driftsplan for nye uttak og utvidelse av eksisterende. Disse skal 
sørge for en kontinuerlig istandsetting, sikre avsluttede uttak og minimalisere ulemper for omgivel-
sene og landskapet. Det bør legges vekt på mulige alternativer og avbøtende tiltak. Tilsyn fra Berg-
vesenet anbefales. Massetak skal vurderes konsekvensutredes etter §2 og §3-1e) i forskrift om 
konsekvensutredninger av 01.04.2005.  

 

11.  Eksisterende og framtidige uttak i henhold til prinsippene over tas inn i de enkelte kommuneplaner, 
som også bør sikre at verdifulle ressurser ikke ”bygges inne”. Materialet i prosjektrapport 1 ”Status 
og problemstillinger” og www.ngu.no kan brukes til disse vurderingene og eventuelt for å lage mer 
detaljerte temakart for pukk og grus hvor støysoner også tas inn.   
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VEDLEGG 2 
 
Oversikt over Grus- og sand-uttak av lokal betydning fra databasen til NGU.  

Nr. Navn Beskrivelse 

1 Basmoen 

Nå nedlagt massetak med 10 meter høy snittvegg med stor veksling i lagfølgen. Øverst ligger en 0.5-1.5 
meter sand og grusig sand. I sentrale deler av massetaket ligger en over 8 meter mektig kanal av blokkig, 
steinig grus. Denne ser ut til å bli større ø 

2 Bjørnstad 

Grustaket er et av de viktigste i Haldenområdet med sand/grus som benyttes i betong og som fyllmasse. 
Det er også noe eksport til Fredrikstad og Sarpsborg. Produksjon i 1986 var ca. 30.000 m3. Driftsretning er 
planlagt mot vest-nordvest. 

3 
Brattås-
Dyene 

Massetaket med sporadisk drift i sydlige ytterkant av forekomsten, ved Olreid-Østberg.  Driftshøyden er opp 
mot 20 meter og massene består av 95 % finsand, stedvis siltig. Materialet benyttes til fyllmasse, grøftefyl-
ling mm. Det er spor etter fornminner. 

4 
Brattås-
Dyene Massetaket er nedlagt og delvis gjenfylt. Deler av massetaket benyttes til lagringsplass.  

5 
Brattås-
Dyene 

Massetak lengst sør i forekomsten med sand, grus og stein med enkelte blokker. Stedvis også noe silt. Snit-
tet er 5-15 meter høyt, og delvis gjenrast. Massene egner seg som fyllmasse. Driftsretning er mot syd og 
sydøst. 

6 
Brattås-
Dyene 

Nedlagt massetak med et ca. 8 meter høyt snitt i nordlig kant som viser lagdelte masser som vesenlig be-
står av sand. 

7 Brekka 

Massetaket drives mot nord-nordvest med en10-12 meter høy stuff. Det ser ut til å være mer grus på nordsi-
den av massetaket. Fjell stikker fram to steder i massetaket. Varierende kornstørrelse med siltige partier, 
men også en god del stein spesielt mot vest. 

8 Brekka 
Massetaket er utdrevet ned til fjell. Det er knust fjell til pukk. Løsmassene i massetaket mot nord består av 
ensgradert sand. 

9 
Eidet-
Haslia 

To store massetak som atskilles av en eiendomsgrense. Hovedmassetaket, det østre, drives av kommunen. 
Snitt viser en 4-7 meter tykk kappe av silt/leir over sortert breelvmateriale. Snittveggen er ca. 20 meter høy. 
Midtre deler har et mer morenepreg.  

10 Flatby 
Driftsretningen er mot nord og øst hvor materialet også er grovest. En eiendomsgrense går langs ryggen. 
Opptil 10 meter høy snittvegg. Sikteutstyr i massetaket. 

11 Fossby 
Det er tatt ut noe masser mot vest i den senere tid. Andre retninger bærer preg av å være nedlagt med syn-
lig vegetasjon. 

12 
Gjønge-
rud 

Massetaket ligger i sydenden av forekomsten og med fjell i ryggen mot vest. Massetaket er relativt stort med 
ca. 15 meter høye snittvegger som viser lagdelte masser som vesentlig består av sand.  

13 Gåsåsen 
Massetak med 4-5 meter høyt snitt i relativt dårlig sorterte masser. Hovedsakelig sand  med kantrunda stein 
og blokk, men også enkelte partier med silt. Fjell er blottlagt i massetaket. Massene er brukt til veimateriale. 

14 Helle 

I massetaket er det 3-4 meter grusig sand i veksling med ensgradert sand. Enkelte droppstein/blokk. Aur-
helledannelse i de øverste 2 meter, kombinert med en del finstoffinnhold fører til at massene er kittet sam-
men.  

15 Karsby 
Relativt stort massetak med en driftshøyde på opp til 7-8 meter. Massene består av skrålag med sand og 
enkelte gruslag. Stedvis er det bare finsand som delvis går over i silt.  

16 Knoll 

Massetak med opp til 15 meter høyt snitt som viser lagdelte masser av sand, grus og stein. Det er stor va-
riasjon i steininnholdet i massetaket, og enkelte steder forekommer også noe silt. Fjellet er blottet i bunnen, 
og et stykke opp i ene siden av mass 

17 Moen Ensgradert lagdelt sand. Finsand og silt i sørligste deler. 5-6 m høyt snitt. Fjell i bunnen av massetaket. 

18 Moen 

Massetaket er en 8-10 meter høytt. I nordlige del 1-2 meter sand over et stein- og blokkrikt lag på 2-3 meter, 
som igjen ligger over 4-5 meter sandige og grusige masser. I sørlige del er det hovedsakelig sandige mas-
ser, godt sorterte og lagdelte.  

19 Moene 
Stort massetak med lagdelte, grove masser som blir mer finkornig mot sør. Driftsretningen er mot øst.  To 
drivere i samme massetak adskillt av en eiendomsgrense. 

20 Moene Massetaket er nedlagt, men kan utvides mot øst- nordøst. Massene består stedvis ensgradert finsand. 

21 Moene 

Nedlagt massetak på nordsiden av vegen med 4-5 meters driftshøyde. Fjell mot nord og i bunnen mot vest. 
Mot sør hindrer veg videre drift. Aurhelle er observert. Massene består hovedsakelig av grus og sand, men 
noe stein og blokk kan ses. 

22 Moene Massetaket er nedlagt, men ved videre drift gunstigste driftsretning er mot nordøst. 

23 Storhaug 

Større, nedlagt massetak. Opptil 10-12 meter høye snitt. Massene består av ensgradert sand med lag av 
grusig sand. I nordre deler grenser sanda mot silt/leire, og dette området er delvis planert. Det er et større 
fjellparti midt i massetaket. 
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24 Storhaug 

Fra massetaket tas det i dag ut masser til betongformål. Uttaket drives med høyder på 15 - 20 meter i stort 
sett sand, men i nederste del lengst syd sees flere meter med skrålag av sand og grus. Driftsretningen er 
mot sør og vest.  

25 Storhaug 
Nedlagt sandtak. Mektigheten varierer mellom 1-3 meter over fjell/morene. Består stort sett av ensgradert 
sand. 

26 Torkilsrød Lite nedlagt massetak. 

27 Trømborg 

Avsetningen virker relativt homogen. Skjæringene rett syd for kirken er 15-30 meter høye. Utrast materiale 
skjuler skrålag. Et snitt i vestlige deler viser grusige sandlag og sandlag i tette vekslinger, stedvis med bety-
delig steininnhold. Sonderboring i 

28 
Vister 
Grustak 

Nedlagt grustak som blir benyttet til travbane. I et 10 meter høyt, nedrast snitt, er det vanskelig å bedømme 
kornfraksjonsfordelingen. 

29 
Vister 
Grustak 

Lite massetak med sporadiske uttak i 8-10 meter høyt snitt som viser 0.5-1.0 meter steinig, grusig sand over 
2-4 meter siltig finsand. Det underste laget på 3-5 meter består av dårlig sortert breelvmateriale, hovedsake-
lig grusig sand med noe stein. Mass 

30 
Vister 
Grustak 

Stort grustak i godt sortert sand og grus. Stedvis dekket av silt/leire. I enkelte partier har materialet morene-
preg. I snittene sees skrålag, som faller mot sør. Det tas ut masser i den nordlige delen av massetaket. Et 
10 - 15 meter høyt snitt på øverst 

31 
Vister 
Grustak 

Massetaket er nedlagt og det fylles opp med tilkjørte masser. Driftshøyden var på 4-6 meter med 1-2 meter 
strandgrus over dårlig sortert breelv-/morenemateriale.  

32 
Visterbrå-
ten 

Nedlagt massetak med 3-4 meter grusig sand over siltig sand med skjell. Fjellknaus i vest og fjell flere ste-
der i bunnen av massetaket. Drivverdige masser videre nordover. Nordvest for massetakt er det åpnet fjell-
uttak. 

33 
Visterbrå-
ten 

2-3 m strandsand over silt-/leirholdige masser. Massetaket er i dag i ferd med å fylles igjen. 
I 2004 er det ingen uttak av masser, men det dumpes fremdeles en del fyllmasse på stedet. 

34 
Visterbrå-
ten 

2-3 m grusig sand er tatt ut over et større område. 
I 2004 er det ingen drift i massetaket, men det er gravd en god del i området og det ligger sandhauger for-
skjellige steder. Det er også gravd en del grøfter, sannsynligvis for å drenere ut vann. 

 

Pukk av lokal betydning. 

Nr.  Navn Materialtype Status drift 

35 Aremark ind.omr. Gneis I drift 

36 Enga Granitt Nedlagt 

37 Fjellshagen Gneis Sporadisk drift 

38 Gjøngerud Båndgneis Sporadisk drift 

39 Grønne Bakke Gneis Sporadisk drift 

40 Gråbølsødegården   Sporadisk drift 

41 Hasle Granitt I drift 

42 Hobøl pukkverk Gabbro I drift 

43 Holaug Båndgneis Sporadisk drift 

44 Hverven steintak Glimmergneis I drift 

45 Høgås Pegmatitt I drift 

46 Lortbrua   I drift 

47 Lundsbakken Gneis Sporadisk drift 

48 Moen Gneis Sporadisk drift 

49 Mosseporten Gabbro I drift 

50 Prestbakke pukkverk Skifer I drift 

51 Rygge pukkverk Gneis I drift 

52 Skorredalen Gneis Sporadisk drift 

53 Stikla Gneis Sporadisk drift 

54 Svarvermoen Gneis I drift 

55 Torkelsrud pukkverk Gabbro Nedlagt 

56 Torperåsen Gneis I drift 

57 Yttersrud Båndgneis Sporadisk drift 
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VEDLEGG 3  Oversikt over massedeponi i Østfold basert på innsamlet data fra kommunene i 2016. 
 

 

NAVN Kommune NrNr kommuneGnrBnr Type masser Status drift Areal Volum m3 Total Volum Rest Volum Størrelse

Stegen deponi, Indre Østfold RenovasjonAskim 1 1 Forurensede masser Eksisterende Stor

Askim vestre Askim 2 2 2_1 Rene masser Nytt 10 24000 24000 Liten

Lindalen Masseuttak Fredrikstad 3 1 655_4 Forurensede masser Eksisterende 42 950 000 3400000 (med fremtidig utvidelse)Stor

Onsøy Pukkverk Fredrikstad 4 2 Ukjent Planlagt 164 Stor

Torbjørnsrødtippen Fredrikstad 5 3 Rene masser Eksisterende 25 000 Liten

Forsetlundgropa Fredrikstad 6 4 28_6 Rene masser Eksisterende 300 000 170 000 Middels

Frevar Fredrikstad 7 5 Forurensede masser 70 225 000 225 000 Middels

Borge pukkverk Fredrikstad 6 Forurensede masser Eksisterende

Bakke masseuttak_stenbrudd Halden 8 1 209_3 Rene masser Eksisterende 120 Middels

Skriverøya stenuttak Halden 9 2 192_7 Ukjent Eksisterende 35 Liten

Lille Korseth pukkverk Halden 10 3 107_1 Ukjent Nytt 20 Liten

Svingen pukkverk Halden 11 4 12_20 Ukjent Eksisterende, utvidelse  130 Stor

Rokke avfallsanlegg Halden 12 5 113_14. 114_14. 100_7Rene og forurensede masserEksisterende 230 Stor

Halden resirkulering_Ragnsells Halden 13 6 39_1 Rene masser Eksisterende 30 Liten

Stentippen. Asmaløy Hvaler 14 1 35_336 Rene masser Eksisterende 20,27 Liten

Skaug-Bråtan Hobøl 15 1 115_1. 114_1. 112_2. 113_1. 117_31. 114_3. 116_1Rene masser Eksisterende 200 650 000 Stor

Solgård avfallsplass Moss 16 1 37_1 Rene og forurensede masserEksisterende 600 3 000 000 2 000 000 Stor

Skolt pukkverk Moss 17 2 Rene masser Eksisterende 60 75 000 60 000 Middels

Stensrudåsen masseuttak Rakkestad 18 1 189_1 Rene masser Eksisterende Middels

Hverven pukkverk Rakkestad 19 2 104_8 Rene masser Nytt Middels

Rygge pukkverk Rygge 20 1 52_8 Rene masser Eksisterende 36 Middels

Finstad masseuttak Råde 21 1 81_6 Rene masser Nytt 34 100 000 100 000 Middels

Hasle pukkverk Sarpsborg 22 1 3001_1 Rene masser  Eksisterende 27 140 000 Middels

Hauge (Sarpsborg pukkverk) Sarpsborg 23 2 1038_1 Rene masser Ekisterende uttak/planlagt deponi280 8000000 (uttak?)20 mill tonn Stor

Lundestad (Grustak) Sarpsborg 24 3 2067_1 Rene masser Eksisterende, utvidelse  59,9 180 000 Middels

Vistergropa (Sandtak) Sarpsborg 25 4 2071_3 Ukjent Eksisterende 283 Stor

Vamnes Skiptvet 26 1 75_2 Rene masser Nytt 350 000 Middels

Skøyen gård Spydeberg 27 1 5_1 Rene masser Nytt, utvidelse 5 25 000 Liten

Riiser massemottak Trøgstad 28 1 6_1 Rene masser Nytt 10 30 000 Liten
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Vedlegg 4  Det er gjennomført en forenklet gjennomgang av et utvalg av eksisterende deponier 
etter kriteriene i kap. 6.5.2 

Stegen deponi 

Kommune Askim 

Navn  Stegen deponi 

Gnr/Bnr 55/1, 56/1, 57/2, 57/13, 65/2, 69/3, 69/21 

Areal (daa)  

Total volum (m3)  

Driftsansvarlig Indre Østfold Renovasjon 

Type deponi Forurensede masser 

Status drift Eksisterende 

Status regulering  

 

 

 

Figur 25: Vest for Stegen deponi (rød avgrensning) er Løkenbekken klassifisert som et vassdrag med dårlig miljø-
tilstand. Målestokk 1:5000 (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). 

Figur 24: Kultur- og naturdata rundt Stegen deponi (rød avgrensning). Det er flere arkeologiske og fredete 
lokaliteter rundt deponiet. I tillegg er det registrert flere naturområder i området. Målestokk 1:5000  

(http://kart-test.naturbase.no/).  

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://kart-test.naturbase.no/
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Askim vestre 

 

 

Figur 26: Kultur- og naturdata rundt Askim vestre (rød avgrensning). Målestokk 1:5000  (http://kart-test.natur-
base.no/). 

Kommune Askim 

Navn  Askim vestre 

Gnr/Bnr 2/1 

Areal (daa) 10 

Total volum (m3) 24000 

Driftsansvarlig Askim kommune. 
Service, Teknikk  
og Eiendom 

Type deponi Rene masser 

Status drift Nytt 

Statusplan Søknad under behandling 

http://kart-test.naturbase.no/
http://kart-test.naturbase.no/


 NOTAT 
Side 63 av 64 

 

 

Østfold Fylkeskommune Asplan Viak AS 

 

 

Figur 27: Gul linje viser at bekk til Glomma sør for Solbergfoss, som er i moderat tilstand. Øst for Askim Vestre 
(rød avgrensning) renner Kolstadbekken som er i dårlig tilstand. Målestokk 1:5000 (http://vannmiljo.miljodirektora-

tet.no/). 

 

Figur 28: Rød avgrensning viser Askim Vestre, som er planlagt i område som brukes/kan brukes som innmarks-
beite. Målestokk 1:5000 (http://www.skogoglandskap.no/kart/kilden). 

 

 

 

 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://www.skogoglandskap.no/kart/kilden
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Finstad masseuttak 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: Kultur- og naturdata ved Finstad masseuttak (rød avgrensning) Målestokk 1:5000 (http://kart-test.natur-
base.no/). 

 

Figur 30: Vannmiljø ved Finstad masseuttak (rød avgrensning). Målestokk 1:5000 (http://vannmiljo.miljodirektora-
tet.no/). 

Kommune Råde 

Navn  Finstad masseuttak 

Gnr/Bnr 81/6  

Areal (daa) 34 

Total volum (m3) 100 000 

Driftsansvarlig Kjell-Arne Leinum 

Type deponi Rene masser 

Status drift Nytt 

Statusplan Godkjent reguleringsplan 

http://kart-test.naturbase.no/
http://kart-test.naturbase.no/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/

