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96/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.09.2014 
153/14 Formannskapet 16.09.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Retningslinjer for fylling/massedeponi (rene masser) i Ringerike kommune vedtas og 
skal tas i bruk umiddelbart 

2. Disse retningslinjene skal tas inn kommuneplanbestemmelsene for Ringerike. 
 
Sammendrag 
De siste årene har det vært stor pågang for å levere overskuddsmasser i Ringeriksregionen. 
Det er utarbeidet et nytt forslag til retningslinjer som sier litt om hvordan kommunen bør 
håndtere slike saker etter signalene som kom da saken var til behandling i hovedkomiteen 
for miljø- og arealforvaltning og i formannskapet. 
 
Bakgrunn 
I Ringerike har det de siste årene vært stor pågang etter arealer hvor overskuddsmasser fra 
veg- og byggeprosjekter kan anvendes. I de aller fleste tilfellene er det snakk om å bruke 
rene masser for å fylle opp søkk og daler som ligger i tilknytning til eksisterende jorder. 
Dette vil bidra til mer dyrka mark på sikt. Det er også tilfeller hvor det er ønske om å heve 
terrengnivået på eksisterende fulldyrka jord for å redusere risiko for flom, eller for å gjøre 
jordet mer egnet for maskinell drift.  
 
Selv om det har vært en del lokale prosjekter som har gitt overskuddsmasser (Rv7 og 
mindre byggearbeider), så er hovedvekten av masser fra Oslo og omegn. Massene 
transporteres med lastebil over Sollihøgda og til Ringerike. 
 
Plan- og bygningsloven (PBL) åpner for at mindre fyllingsarbeider i visse tilfeller kan utføres 
uten søknad til bygningsmyndigheten. Dersom høyden på fyllinga er mer enn tre meter fra 
det opprinnelige terrengnivået må det i alle tilfeller søkes kommunen om tillatelse. 
Bestemmelsen sier noe om høyden, men sier ingenting om omfanget eller hvor stor fyllinga 
må være før den regnes som vesentlig. Det er opp til kommunen å vurdere i hvert tilfelle 
om tiltaket er å anse som vesentlig terrenginngrep og om det kreves søknad. Antallet m² 
terreng som endres og antall m3 masse er viktige vurderingskriterier. 
 
Det er ønske om at Ringerike vedtar noen retningslinjer for hvordan slike saker skal 
håndteres. Dette vil skape forutsigbarhet både for den som ønsker å sette i gang med slike 
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prosjekt, for anleggsbransjen og myndighetene. For kommunen vil det også være enklere og 
gi større muligheter for likebehandling ved å få på plass noen retningslinjer.  
 
 
Beskrivelse av saken 
De ulike tiltakene hvor det er aktuelt å nytte overskuddsmasser vil som regel enten føre til 
en bedring av eksisterende jorder eller legge til rette for at det etableres nye jorder på sikt. 
Kommunen har sålangt ikke hatt saker hvor det har vært aktuelt å bruke slike masser til å 
heve terrengnivået for andre formål, f.eks. bygge industri eller boliger.  
 
Kommunen har de siste årene hatt en økning i antall nydyrkingssaker (se statistikk for 
nydyrking og omdisponering, vedlagt). Nydyrking er tiltak hvor man har et gjengrodd beite 
eller skog som skal bli til fulldyrka areal. Som nydyrking regnes fulldyrking av udyrka mark. 
Fulldyrking vil si at jorda renskes for stein og stubber i full plogdybde. Ofte må det også 
planeres og grøftes slik at arealet blir egnet til mekanisk jordbruksdrift. Der det er snakk om 
å tilkjøre eksterne masser for å heve terrenget fra det opprinnelige nivået, vil dette være 
tiltak som i utgangspunktet ikke faller inn under nydyrkingsforskriftens virkeområde, og det 
må også vurderes om tiltaket trenger behandling etter bestemmelsene i Plan- og 
bygningsloven. 
 
Det som til nå har vært en utfordringen er hvorvidt tiltaket skal klassifiseres som et mindre 
tiltak eller større tiltak, samt å avgjøre saksbehandlingsform. Når skal det kreves 
reguleringsplan, når skal det kreves byggesak og når kreves det også dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser? 
 
De ulike saksbehandlingsformene har ulik grad av medvirkning (berørte naboer/gjenboere, 
regionale instanser, andre høringsinstanser). Trolig vil også kommunens muligheter til å 
stille krav til dokumentasjon, vilkår for gjennomføring og ferdigstilling/tilbakeføring være 
forskjellig. Kan garantien for tiltakshaver for at tiltaket kan gjennomføres/fullføres (hvis 
overskuddsmasse-markedet skulle få et stort fall) være annerledes ved reguleringsplan enn 
ved byggesak? 
 
I de sakene som Ringerike har hatt til nå ser vi at det er store forskjeller i den 
jordbruksmessige gevinsten. Vi har eksempler hvor det er snakk om store volum, mens den 
jordbruksmessige gevinsten (altså nytt jordbruksareal) er begrenset. I slike tilfeller har den 
største «gevinsten» gjerne vært at man har blitt kvitt overskuddsmasser fra andre anlegg og 
tiltak. Ringerike har da vurdert at tiltak med store volum og mindre jordbruksmessig gevinst 
vil kreve dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder.  
 
Mindre terrengtiltak 
Alle terrengtiltak som er mindre er i hovedregelen fritatt fra krav til saksbehandling etter 
Plan- og bygningsloven, men de kan likevel være søknadspliktig. F.eks. hvis avstanden til 
nabogrensa er mindre enn 4 meter eller hvis det er forbud i planbestemmelser. 
 
I veiledningsmateriell til byggesaker (Norsk kommunalteknisk forening) fremgår det at 
fyllinger kan fritas søknadsplikt etter PBL § 20-1 dersom det er snakk om mindre fylling og 
høyden utgjør: 
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H < 0,5 meter i rekkehusområde 
H < 1,5 meter i tettbygde strøk 
H < 3,0 meter i spredtbygde strøk 
 
I veiledningslista har man sammenlignet terrenginngrep med om man skulle oppført en 
bygning på samme arealet. Ut ifra en slik tilnærming har man landet på at tiltak kan være 
søknadspliktig ved stort omfang eller størrelse. 70 m² (typisk størrelsen til en stor garasje) 
er angitt som veiledende grense. Gitt 3 meters høyde og et areal på 70 m² snakker vi om 
210 m3.  
 
Større terrengtiltak 
Større tiltak, såkalte vesentlige terrengendringer, er søknadspliktige etter plan- og 
bygningslovens 20-1 c) og eller krever regulering. Når fyllingshøyden er mer enn tre meter 
eller har et omfang på mer enn 500 m² i boligområder og 1000 m² i LNF-områder må den 
sies å være vesentlig og vil være søknadspliktig. 
 
Det må også vurderes om det kreves dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 
2.1 (i enkelte tilfeller også § 5 som omfatter 100 meters belte mot vann og vassdrag). 
 
I de tilfeller hvor det er snakk om et volum på mer enn 10 000 m3 bør det trolig utarbeides 
en reguleringsplansak. Til sammenligning kan det nevnes at mineralloven stiller krav om at 
det skal søkes om driftskonsesjon dersom det skal tas ut masser på mer enn 10 000 m3. 
 
Reguleringsplan eller bare byggesak? 
De siste årene har byggesaker i Ringerike hatt meget kort gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid (forutsatt komplette søknader i tråd med gjeldende arealformål). Det 
tar tid å lage en komplett søknad og dersom det kommer nabomerknader og/eller trengs 
politisk behandling, så tar det lengre tid. Selv om selve saksbehandlinga i kommunen er rask 
så skal sakene (i mange tilfeller) oversendes regionale instanser og andre for uttalelse. 
Vanlig høringsfrist for slike saker er 4 uker.  
 
Det er flere instanser som bør uttale seg til tiltaket (gjelder uavhengig av om saken tas som 
byggesak eller reguleringsplansak).  

1) Kulturminner: Buskerud fylkeskommune 
2) Bruk av offentlig veg/aksellastbestemmelser/vedlikehold: Statens vegvesen/Teknisk 

tjeneste i Ringerike kommune 
3) Natur – og miljøverdier: Fylkesmannen i Buskerud 
4) Vannressurser kan bli berørt: NVE Region Sør 
5) Naboer/berørte gjenboere: Det kan bli en «utvidet» nabovarsling, f.eks. langs 

adkomstveien til en fylling 
 
I forbindelse med en byggesøknad/reguleringsplan er det flere tema som må utredes og 
dokumenteres. De mest aktuelle (andre tema kan også være aktuelle): 

- Geoteknikk 
- Biologisk mangfold (naturkvaliteter) 
- Kulturminner 
- Støy og støv 
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- Trafikk 
 
Det er ikke mulig å si noe bestemt om saksbehandlingstid enten de går som byggesak eller 
reguleringsplansak. Imidlertid ser vi at saker som ikke er kurante med fordel bør tas som 
reguleringsplansak, dette for at mulighetene for medvirkning (naboer/berørte, regionale 
instanser, politiske utvalg) er større enn i en vanlig byggesak. 
 
De aspektene som tiltakshaver kan være bekymret for er: 

- Kostnader for saksbehandlinga 
- Saksbehandlingstida 

 
To eksempler 
 
Areal på 9 dekar og et volum på 40 000 kubikkmeter.  

o Gjennomsnittlig høyde (gitt plan flate) blir da 4,4 meter. 
o Antall lastebiler (gitt at de tar 20 kubikk per lass): 2 000 
o Byggesaksgebyr: kr. 56 000,- + ansvarsretter (kr. 1 400,-/foretak) og evt. 

dispensasjon (kr. 5 600,-/dispensasjon) 
o Plansak: minimumsgebyr = kr 82 400,- 

 
Areal på 27 dekar og et volum på 75 000 kubikkmeter.  

o Gjennomsnittlig høyde (gitt plan flate) blir da 2,77 meter. 
o Antall lastebiler (gitt at de tar 20 kubikk per lass): 3 750 
o Byggesaksgebyr: kr. 105 000-,- + ansvarsretter (kr. 1 400,-/foretak) og evt. 

dispensasjon (kr. 5 600,-/dispensasjon) 
o Plansak: minimumsgebyr = kr 82 400,- 

  
Hva gjør andre kommuner? 
 
I Røyken kommune fremgår det i kommuneplanens fellesbestemmelser for bebyggelse og 
anlegg § 5.0.12 om terrenginngrep følgende: 
 
Terrenginngrep eller planering av terreng som avviker med over 1 m i forhold til opprinnelig 
terreng og samlet har en utstrekning på mer enn 500m2, er søknadspliktige. På fyllinger over 
100 m3 er det krav om reguleringsplan som sier noe om omfang, utførelse og 
tidsbegrensning. På eiendom for rekke- eller kjedehus og lignende i tett bebyggelse må 
avviket ikke være mer enn 0,5 m med en utstrekning på 200m2. Alle skjæringer og fyllinger 
skal vises i reguleringsplaner og ved søknad om tillatelse til tiltak, både i plan og snitt. Det 
tillates ikke skjæringer og oppfyllinger på den enkelte tomt/anlegg som overstiger 1 meter 
over/under opprinnelig terreng.  
For større masseuttak/fyllinger kan det kreves kompensasjon for slitasje på offentlig 
infrastruktur.  
 
Fyllinger over 100m3 tillates ikke om den ikke er i tråd med overordnet plan. 
 
I Asker kommune står det følgende i kommuneplanens bestemmelse 31 om massedeponi – 
områder for oppfylling/lagring av masser (pbl. § 11-9, nr. 1, 3 og 8) 
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Før det tillates oppfylling eller anlegg av deponier med jord- og steinmasser, skal 
området inngå i godkjent reguleringsplan (§ 11-9, nr.1). Reguleringsplanen skal fastsette 
kvaliteten på tilførte masser. Atkomst til området fra nærmeste riks- eller fylkesvei, skal 
sikres for syklende og gående gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplanen dersom veien 
brukes som skolevei/turvei (§11-9 nr.3). Støyutredninger skal alltid foreligge før 
reguleringsplan for massedeponi kan vedtas (§11-9 nr.8). 
 
I Lier kommune er det i kommuneplanens bestemmelser § 7-5 stilt krav om reguleringsplan 
for vesentlige terrenginngrep (Pbl. § 11-9 nr. 1) og det står følgende:  
 
Det kan ikke gis tillatelse til eller gjennomføres vesentlige terrenginngrep før området inngår 
i reguleringsplan.  
  
Alternative løsninger 
Det er i denne saken aktuelt å ta stilling til hvorvidt kommunen skal ha slike retningslinjer 
og hva som skal være førende for behandling av saker som omhandler 
fyllinger/massedeponi. 
 
Retningslinjene er utformet på en slik måte at kommunen står fritt til å kunne avvike 
retningslinjene i de tilfeller der det er åpenbare grunner til å gjøre dette.  
 
Det er kun snakk om å lage retningslinjer for hvordan kommunen bør utføre skjønnet og 
ikke hvordan kommunen skal utføre skjønnet. Dersom Hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning mener at det ikke skal være slike retningslinjer kan et vedtak lyde slik: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det ikke er nødvendig med 
retningslinjer for fylling/massedeponi (rene masser) i Ringerike kommune.  

 
Tidligere behandlinger 
Saken ble behandlet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 88/14 i møte 
18.08.2014. Det ble fattet følgende vedtak: 
«Saken utsettes. Rådmannen bes systematisere og redigere retningslinjene inn i et eget 
dokument og fremlegge saken på nytt for hovedkomiteen (HMA).» 
 
Saken ble behandlet i formannskapet i sak 140/14 i møte 19.08.2014. Det ble fattet 
følgende vedtak: 
«Saken utsettes. Rådmannen bes systematisere og redigere retningslinjene inn i et eget 
dokument og fremlegge saken på nytt for hovedkomiteen (HMA).» 
 
Da saken ble behandlet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning ble det tatt opp en 
rekke forhold. Rådmannen har justert for enkelte av disse, andre er det ønskelig å 
kommentere: 
 
Rådmannen har i nytt forslag forsøkt å justere for begrepet «skal» istedenfor «bør». 
Alikevel er det viktig å få frem at dette er retningslinjer og er ment som veiledende for 
kommunens saksbehandling i slike saker.  
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Den som søker om tillatelse til et tiltak er ansvarlig for at det som utføres er i tråd med den 
tillatelse som er gitt. Hvis du for eksempel søker om å bygge en garasje på 50 kvm, så er det 
en garasje av den størrelsen du har fått tillatelse til å bygge. Bygger du større enn dette har 
du ikke gjennomført tiltaket i tråd med tillatelsen. Det er den som gjennomfører tiltaket 
som er ansvarlig og som følgelig også må utføre nødvendig kontroll for å sørge for at 
tillatelsen er i tråd med gitte føringer.  
 
Rådmannen kan vanskelig se at det skal oppstå en situasjon der man «plutselig» får for mye 
masse. Massen skal jo tross alt transporteres inn. Og det er neppe kun et lass eller to som 
gjør at det «renner over». Det er de samme reglene for sanksjoner som gjelder innen 
oppfylling/massedeponi som øvrige saker etter Plan- og bygningsloven. Kommunen må 
kunne forutsette at alle tiltak som krever tillatelse etter Plan- og bygningsloven 
gjennomføres slik de er omsøkt og på de vilkår tillatelsen setter.  
 
Til syvende og sist så er det tiltakshaver som er ansvarlig for gjennomføring av et tiltak. I de 
fleste oppfyllingssaker er det grunneier som står som tiltakshaver og som er ansvarlig for 
det han eller hun har latt utføre på sin eiendom.  
 
Ved ulike søknader kan det være flere hensyn som gjør seg gjeldende og som skal utredes. 
Det er vanskelig å skulle utarbeide en liste som dekker absolutt «alle tenkelige» hensyn og 
som er såkalt uttømmende. Dette må vurderes i hver konkrete sak. I enkelte saker kan det 
være aktuelt å belyse mange tema, mens andre saker kan være mer enkle og «kurante». 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er av den oppfatning av at tiltakshaver og kommune vil være tjent med at det 
foreligger retningslinjer som sier noe om når et terrengtiltak er å anse som vesentlig og 
hvilken behandlingsform som normalt kreves. Dette skaper forutsigbarhet for alle parter.  
 
Forslaget til retningslinjer for Ringerike fremgår i vedlegg 1. 
 
Rådmannen vil anbefale at disse retningslinjene vedtas i sin helhet. 
 
Vedlegg 

1. Forslag til retningslinjer 
 
Lenker 
Nydyrking og omdisponering i Ringerike kommune, statistikk for 2005-2013 
 
 
 Ringerike kommune, 25.08.2014 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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