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Tverrsektorielt prosjekt om 
bedre håndtering av jord- og 
steinmasser
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Oppdraget

• Identifisere sentrale 
utfordringer 

• Vurdere tiltak og virkemidler

• Gi en omforent anbefaling

Hva kan myndighetene selv 
påvirke?



1. 

Regelverk og 
saksbehandling

2. 

Mottaks-
anlegg og 

areal-
konflikter

3. 

Ressurs-
utnyttelse i 
prosjektene

4. 

Forvaltning av 
mineral-

ressursene i 
markedet

5. 

Kontraktsform 
og anskaffelser

Det er uklarheter i eksisterende 
regelverk, manglende samordning 
mellom myndigheter og regelverk, 
ulik praksis og lite effektiv 
saksbehandling.

Gode løsninger og egnede 
arealer for håndtering av 
overskuddsmasser mangler.

Det er potensiale for å øke ressursutnyttelsen internt i prosjektene.

Dagens håndtering av 
mineralske 
overskuddsmasser og nytt 
byggeråstoff på tvers av 
prosjekter og aktører er ikke 
bærekraftig.

Det er krevende for 
oppdragsgivere å 
koordinere og legge til rette 
for gjenvinning av 
overskuddsmasser gjennom 
anskaffelsesprosessene.



Hvilke virkemidler har vi anbefalt 
– og hva ønsker vi å oppnå med 
disse?



1. Felles forståelse for situasjonen, roller 
og regelverk – og en mer effektiv og 
helhetlig forvaltning

• Harmonisering av regelverk, tydeligere myndighetsfordeling

• Tydelige forventninger

• Bedre kunnskapsgrunnlag



2. Større andel av ikke-forurensede jord-
og steinmasser i overskudd blir 
gjenvunnet

• Utbygger bedre kontroll på hvilke masser som tas ut

• Masseoverskudd og –behov må finne hverandre

• Øke etterspørselen etter gjenvunne materialer



3. ... samtidig må det finnes alternativer 
for det som ikke lar seg gjenvinne

• Etablering og bruk av ulike typer mottaksanlegg



4. Nødvendige forutsetningene for at 
virkemidlene skal gi ønsket effekt

• Planlegge tidlig nok

• Avsatt areal

• God styring i kontrakter
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• Tverrsektoriell veiledning for massehåndtering – BÅDE for 
entreprenører og for kommuner/forurensningsmyndighet

• Veiledning for massehåndteringsplanlegging

• Regionale planer for masseforvaltning

• Utarbeide veiledning for håndtering av massefraksjoner som 
mangler gode løsninger

MEF har fokus på å få fart i 
arbeidet med følgende av tiltakene



MEF og Miljødirektoratet 
samarbeider om å kartlegge 
mottak for ren jord og stein



Kartlegging 
av dagens 

mottak

Vurdere krav 
og 

konsekvenser

Dialog med 
bransjen

Offentlig 
høring

Kartleggingen - og den videre prosessen 
med å endre deponiregelverket


