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PLANINITIATIV 
 

 

1. Hovedinnholdet i planinitiativet  

1.1. Bakgrunn og fremdrift 

Bakgrunnen for ønsket reguleringsendring er at NCC Arna Steinknuseverk ønsker å utvide sin virksomhet i 
Ytre Arna til å også gjelde mottak og deponering av ordinært avfall1 i utsprengte fjellhaller (bergrom).  

Dette fordi det allerede i dag er stor etterspørsel etter godkjente mottak for denne type masser, og Arna 
Steinknuseanlegg har mulighet til å bruke tomme bergrom for å være med å dekke dette behovet. En fordel 
med deponi inne i fjellet er at det produseres lite sigevann sammenlignet med et deponi i dagen. 

I Bergen planlegges det flere store anleggsprosjekter som ytterligere vil skape behov for behandling av 
både rene og forurensede masser. Dersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet i bergensområdet, må massene 
transporteres til godkjente anlegg andre steder i landet.  

Planinitativet skal tilrettelegge for etablering av godkjente områder for mottak av forurensende 
overskuddsmasser. 

Arna Steinknuseverk planlegger å gjenvinne stor andel av massene som mottas. NCC Arna Steinknuseverk 
planlegger oppstart av mottak av ordinært avfall i bergrom under bakken i 2024. 

 

 

 

1Deponi for ordinært avfall, kilde Norsk gjenvinning. 

Avfall som ikke er klassifisert som farlig avfall, og som ikke overskrider grenseverdiene for utlekkingspotensial for ordinært avfall 
(se Avfallsforskriftens kap. 9, Vedlegg II, pkt. 2.3.1.) 
Forurensede masser opp til grense for farlig avfall. For eksempel jord- og gravemasser, betong og bunnaske. 
Stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall med utlekkingsegenskaper tilsvarende de ordinære avfallstypene. Dette farlige avfallet skal ikke 
deponeres sammen med biologisk nedbrytbart avfall. 
Innholdet av organisk karbon (TOC) kan ikke overstige 5 %. 
 

Forslag til plannavn Arna/Åsane, gnr. 307 bnr. 9 mfl., Arna steinknuseverk og avfallsdeponi 

Bydel, gnr./bnr.  Arna og Åsane bydel, gnr./bnr. 170/2, 36, 75, 251, 306/204, 246, 307/421, 
443, 449, 450 

Plan- og bygningsetaten 
  
Bergen kommune  
Postboks 7700 
5020 Bergen 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_9-2#KAPITTEL_9-2
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1.2. Foreslått formål - hovedformål 

Reguleringsformål: Råstoffutvinning (1200), (steinbrudd og masseuttak). Angitt bebyggelse og 
anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål (1900) (råstoffutvinning og massedeponi). 
Havneområde i sjø (6220). 

 

1.3. Beskrivelse av tiltaket 

Alle nye tiltak skal skje innenfor allerede regulert område (jf. fig. 1-2). Pågående virksomhet med uttak av 
stein skal fortsette, samtidig som tomme fjellhaller tilrettelegges for å ta imot deponimasser. Det skal ikke 
etableres avfalsdeponi i dagbruddet. 

Det planlegges å transportere deponimassene til området med bil og båt.  

 Det skal etableres mottaksområder der massene skal kontrolleres før de føres inn i fjellhallene. 
Mottaksområdet ved kaiområdet er under bakken, jfr. Error! Reference source not found. under.  

 

 

Figur 1-1 Snitt som viser kaiområdet og ca. plassering av mottaksområde for deponimasser som er planlagt under bakken. Snittet er 
laget i forbindelse med gjeldende reguleringsplan. 

Masser som kommer med bil kjøres til mottaksområde som er planlagt inne i eksisterende steinbrudd, se 
oversiktskart i Figur 1-2 under. Lastebilene som kjører inn avfallsmasser, vil som hovedregel ta med seg 
steinprodukter i retur. 

Massene skal lagres under bakken etter hvert som fjellhallene er klarlagt for formålet. Forskrift om 
deponering av avfall (deponiforskiften) angir krav til utforming av deponiet. Deponiet skal bygges med 
barrierer for å sikre lekkasjer, antall barrierer avhenger av fjellets beskaffenhet. Det skal etableres 
dreneringslag for å lede bort sigevann, og det skal etableres renseanlegg slik at sigevannet renses før det 
slippes ut til sjøen. 

Det er planlagt å drive ut 31 millioner tonn stein fra fjellhallene. De tomme fjellhallene skal helt eller delvis 
fylles med avfall. Arna Steinknuseverk har en visjon om bærekraftig utnyttelse av masser, derfor vil årlig 
volum som lagres i fjellhaller variere ut fra mengder masser som kjøres inn og beskaffenhet på masser. 

Arna Steinknuseverk planlegger å gjenvinne en stor andel av de mottatte massene. Det er blant annet 
etablert et vaskeanlegg for å produsere betongtilslag av knust fjell (ikke forurensede masser). Bruk av knust 
fjell i betong er et viktig bidrag for å spare natursandforekomstene i Norge.  

Arna Steinknuseverk har mulighet for å klargjøre årlig for mottak av ca. 300.000 tonn ordinært avfall. (1 m3 
masse i snitt veier ca. 2000 kg,) tilsvarende ca. 150 000 m3 masse. 
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Figur 1-2 Skisse av tiltaket som viser eksisterende dagbrudd, grense for fjellhallene, kjøretrase og områder for mottakskontroll og 
prøvetaking. Kartunderlag er illustrasjonsplan for eksisterende plan.  
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2. Planområdet – dagens situasjon  

2.1. Forslag til planavgrensning  

Foreslått plangrense er den samme som den for gjeldende reguleringsplan for Arna steinknuseverk, planID 
63410000, ikrafttrådt 21.06.17. 

Planområdet avgrenses av E16 i syd, Sørfjorden og skogsområder i øst og nord, samt eksisterende 
skytebane med tilhørende adkomstvei fra E16 i vest. Søndre del av Breisteinsvegen samt offentlig gang- og 
sykkelveg langs fjorden til Ytre Arna inngår også i planområdet. Plangrensen sikrer tiltenkt drift både på og 
under bakken, herunder også areal til utskipingskai i Sørfjorden og vei adkomst fra E16. 

 

 

Figur 2-1 Forslag plangrense ved oppstart, plangrense som gjeldende reguleringsplan.  

 

2.2. Beskrivelse av området 

I sør grenser planområdet til Arnavegen (E16) som er en viktig trafikkåre inn mot Bergen sentrum fra øst. I 
vest grenser planområdet til Jonahola skytebaneanlegg som er et relativt stort anlegg med mye aktivitet og 
flere ulike skytebaner. Øst for planområdet ligger tettstedet Ytre Arna. Her ligger plangrensen med ca. 200 
meters avstand til Breisteinslia/Tuftadalen som er nærmeste boligområde. En høyspentlinje krysser like 
nord for planområdet. Ellers ligger det en del spredt boligbebyggelse langs Breisteinsvegen. 
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Figur 2-2 Ortofoto av området (Bergenskart). Planområdet er vist med brunt omriss. 

 

2.2.1. Eksisterende bygningsmasse og strøkskarakter 

Planområdet preges i den sørlige delen av dagbruddet, og inni fjellet sørøst for dagbruddet er det fjellhaller 
og tilkomstvei. Ved steinknuseverkets inngangsparti langs E16 finnes to bygg. Et administrasjonsbygg med 
ca. 130 m2 grunnflate samt en vektbu med ca. 25 m2 grunnflate som er tilknyttet vekten (Ut- og inn-
transport av masser).  

I nord er det landlig med spredte boliger langs Beisteinvegen. I enden av dagens veg ligger det en hytte / 
fritidseiendom på gnr. 170, bnr. 36, som er regulert til LNF-område i gjeldende plan. På forslagsstillers 
eiendom, gnr. 170 bnr. 75, står det en garasje, en gammel løe m/tilhørende driftsbygning samt et naust. 
Alle er forutsatt fjernet i gjeldende plan.  

Like øst for dagbruddet ligger Liatjørna, og terrenget ellers er et skogvokst fjellparti som skråner opp mot 
Liafjellet og Erviknipa. 
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Figur 2-3 Dagbruddet sett mot øst. Foto: Multiconsult 

 

Figur 2-4 Fjellhall sørøst i planområdet. Foto: Multiconsult. 

 

2.2.2. Landskap, blågrønne strukturer og friluftsliv 

Planområdet er sentrert omkring eksisterende dagbrudd i åsryggen (Liafjellet). Åsryggen med eksisterende 
dagbrudd ligger innenfor Bergensfeltet, et større geologisk område, der de geologiske strukturene, også 
kalt bergensbuene, danner konsentriske buer som åpner seg mot vest. 

Landskapets hovedform, som veksler mellom utallige åser og daler, er direkte knyttet til de geologiske 
formstrukturene i Bergensbuene, der berggrunnen veksler mellom harde overskjøvne grunnfjellsbergarter i 
Lindåsdekket og metamorfe sedimentære bergarter i Hardangerfjorddekket. Åsene og dalene følger buenes 
retning som strekker seg fra sørvest til nordvest. Vekslingen og samspillet mellom åser og daler preger 
landskapsbildet og landskapsopplevelsen (Kontrasten mellom storskala utsyn fra åsryggene til mer intimt 
småskalalandskap i dalene). 

Temakart med blågrønne strukturer (KPA2018) viser en økologisk korridor som går gjennom Jonahola 
skytefelt i vest via planområdet og opp til Liafjellet. Langs Breisteinvegen er det vist en fremtidig turtrasé 
som går over til en eksisterende turtrasé ved begynnelsen av Sørfjordvegen. Strekket mellom Liaskjeret og 
Sørfjordvegen er i dag en sti, men er del av en lengere gang- og sykkelveg som er regulert i gjeldende plan 
for Arna steinknuseverk. 

Store deler av planområdet er vist som regionalt viktig friluftslivsområde, samt klassifisert som områder 
med sterk og mindre sterk brukerinteresse for friluftsliv i kommunens «Grønt atlas».  
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Figur 2-5 Utklipp temakart blågrønne strukturer. Planområdet vist med lilla omriss. 

2.2.3. Eksisterende kartlegginger 

Gjeldende reguleringsplan Arna steinknuseverk, planID 63410000, ble vedtatt 21.06.2017, og er 
konsekvensutredet.  

Følgende tema ble konsekvensutredet: 

• Naturmangfold 

• Landskapsbilde 

• Friluftsliv og nærmiljø 

• Næringsinteresser i sjø 

• Forurensning (støy, støv, avrenning) 

• Grunnvann og drikkevannskilder 

• Trafikk og adkomst 

• ROS (Sikkerhet og istandsetting) 

 

I forbindelse med planen, er også følgende kartlegginger/utredninger foretatt:  

- Kulturhistorisk registrering 

- Marinarkeologisk registrering 

- Konsekvensvurdering tilknyttet biologisk mangfold langs gang- og sykkelvei.  

- Skredfarevurdering 
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3. Forholdet til overordnede planer og retningslinjer  

3.1. Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030, ble vedtatt 24.06.15. Planens visjon er en aktiv og attraktiv 
by, og den legger opp til at utfordringene og veksten frem mot 2030 skal møtes ved å utvikle en tettere, 
kompakt og mer velfungerende by. Trafikkøkningen må skje gjennom kollektivtransport, gange eller 
sykkelbruk. 

 

3.2. Kommuneplanens arealdel (plan-id 65270000)  

Kommuneplanens arealdel, KPA2018, ble vedtatt 19.06.2019. I kommuneplanen er planområdet avsatt til 
bebyggelse og anlegg (sone 4- øvrig byggesone), råstoffutvinning, idrettsanlegg (Jonahola skytebane), 
grønnstruktur, LNF, bruk og vern av sjø/vassdrag (Sørfjorden) og friluftsområde i sjø/vassdrag (Liatjørna). 

Det ligger innenfor faresone for ras- og skredfare (H310), hensynssone naturmiljø - naturtyper (H560), 
hensynssone naturmiljø - gytefelt torsk (H560), rød og gul veistøysone (H220), båndleggingssone - sentral-
/regionalnett elforsyning (H740) og funksjonell strandsone (H550). Lengst sørøst i planområdet ligger en 
liten del av planområdet innenfor bestemmelsesområde #9 - Byggegrense, utb. volum, funksjonskrav og 
hensynssone kulturmiljø- Historiske senter Ytre Arna (H570). 

Ved motstrid gjelder kommuneplanens arealdel foran eldre reguleringsplaner vedtatt før 1.1.2013, jf. § 2.4. 
Gjeldende reguleringsplan for Arna steinknuseverk ble vedtatt 21.06.2017, og er dermed gjeldende. 

Planlagt endring gjelder bruk av arealformål råstoffutvinning under bakken (BRU1) til å også inkludere 
massedeponi (deponering av ordinært avfall). Planlagt tiltak er ikke en forutsetning i kommuneplanen, og 
er således ikke i samsvar med den.  

  

Figur 3-1. Utsnitt fra KPA2018. Planområdet vist med lilla omriss. Kilde: Bergenskart 
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3.2.1. Deltema Samfunnsnyttig massedisponering 

Det er store masseoverskudd fra byggevirksomhet i Bergensregionen. Det er mangel på arealer for 
midlertidig lagring av masser med tanke på framtidig anvendelse av overskuddsmasser. I 2015 ble det 
utarbeidet en mulighetsstudie «Samfunnsnyttig massedisponering» for å lokalisere mulige nye arealer for 
uttak, lagring, bearbeiding og deponering av stein, gravemasser og matjord i Bergen kommune (Asplan Viak 
23.11.2015). Arna steinknuseverk var ikke blant de utredete lokalitetene. 

Ved rullering av KPA ble det bestemt at tilrettelegging for samfunnsnyttig massedisponering skulle gis økt 
fokus. I konsekvensutredningen av deltema samfunnsnyttig massedisponering til KPA (16.11.2018) er Arna 
steinknuseverk omtalt. Den pågående reguleringen av steinknuseverket ble kommentert som følger: 
 «De foreslåtte tiltakene har stor samfunnsnytte. Tilrettelegging for mer sjøtransport av masser er i samsvar 
med vedtatte miljømål.» 
 
En oppsummering av prosessen med utvelgelse av nye arealer er gitt i notatet «Utredning av lokaliteter for 
samfunnsnyttig disponering av overskuddsmasser i Bergen» (Kortreist stein, 14.08.2019). 

 

 

Figur 3-2 Samferdselsprosjekter som ventes å skape større 
masseoverskudd. Kilde: «Utredning av lokaliteter for 
samfunnsnyttig disponering av overskuddsmasser i Bergen», 
14.08.2019. 

 

Figur 3-3 Planprosjekter (vedtatte og under arbeid) med større 
massebehov. Kilde: «Utredning av lokaliteter for 
samfunnsnyttig disponering av overskuddsmasser i Bergen», 
14.08.2019. 

 

3.2.2. Kommunedelplan (KDP) Ytre Arna, planID 16060000. 

Eldre kommunedelplan for Ytre Arna vedtatt 17.09.2001. Arealet innenfor planområdet er regulert i 
gjeldende reguleringsplan for Arna steinknuseverk. KDP regulerer tilliggende areal i øst til LNF, og det i sør 
til LNF, vegareal og friluftsområde i vann/sjø. 



Arna steinknuseverk og deponi  multiconsult.no 

Planinitiativ 

 

 

10219603-01-PLAN-NOT-001 29.04.2021 Side 10 av 22 

 

 

Figur 3-4 Utklipp av KPA Ytre Arna, planID 1606000, vist med omriss av planområdet i blått. Kilde: bergenskart. 

 

3.3. Vedtatte reguleringsplaner  

3.3.1. Arna/Åsane. Gnr. 307 bnr. 9 mfl., Arna steinknuseverk, planID 63410000. 

Reguleringsplanen for Arna steinknuseverk ble vedtatt 21.06.2017, og er konsekvensutredet. Planen 
regulerer eksisterende dagbrudd og eksisterende og planlagte tuneller under bakken til råstoffutvinning. 
Rundt dagbruddet er det regulert vegetasjonsskjerm og LNF-område i tillegg til et areal som er del av 
skytebanen som er avsatt til idrettsanlegg med tilhørende faresone skytebane H360. Arealet rundt 
administrasjonsbygget i sørøst er regulert til næringsbebyggelse. Planen åpner for å etablere tunnel for 
massetransport mellom fjellanlegget og en utskipingskai i nord. Tunellen og kaien er ikke etablert pr i dag. 
Det er i tillegg regulert en gang- og sykkelveg fra Ytre Arna til Breistein. 

Følgende tema ble konsekvensutredet: 

• Naturmangfold 

• Landskapsbilde 

• Friluftsliv og nærmiljø 

• Næringsinteresser i sjø 

• Forurensning (støy, støv, avrenning) 

• Grunnvann og drikkevannskilder 

• Trafikk og adkomst 

• ROS (Sikkerhet og istandsetting) 
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Figur 3-5. Reguleringsplankart (vertikalnivå på og under bakken) for Arna steinknuseverk, planID 63410000. 

 

3.4. Planer i nærområdet 

3.4.1. Åsane/Arna. Gnr. 204 bnr. 5 mfl., Jonahola/Gaupås, skytebaneanlegg, planID 17620000. 

Tilgrensende eldre plan for skytebaneanlegg like vestfor planområdet, vedtatt 25.06.2007. Planområdet er 
regulert til idrettsanlegg-skytebaner med tilhørende tilkomstveg. Arealet langs Gaupåsvannet er regulert til 
friluftsområde. Den nordøstlige delen av planen er erstattet av planen for Arna steinknuseverk.  
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Figur 3-6 Plankart for reguleringsplan for Jonahola skytebane, planID 17620000. 

  

3.5. Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet 

Det er ikke kjent at det er planer under arbeid i nærområdet, ref. Bergenskart. 

 

3.6. Temaplaner 

For tema blågrønne strukturer se pkt. 2.2.2. 

 

3.7. Statlige og rikspolitiske retningslinjer 

Følgende statlige og rikspolitiske retningslinjer er vurdert som relevante for planarbeidet: 

• Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 

 

3.8. Nødvendige tillatelser 

3.8.1. Mineralloven og driftstillatelse 

Arna Steinknuseverk har konsesjon for dagens drift med hjemmel i Lov om erverv og utvinning av 
mineralressurser (mineralloven § 43). Arna Steinknuseverk driver steinbrudd etter gjeldende 
reguleringsplan vedtatt 21.06.2017. 

Det må avklares med direktoratet for mineralforvaltning om det må søkes om endring av konsesjon som 
følge av endring av reguleringsplan. 
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3.8.2. Forurensningsloven  

Den som skal drive deponi for avfall, må ha tillatelse etter forurensningsloven. Det må søkes om tillatelse til 
å drive deponi og det må søkes om utslippstillatelse. Statsforvalteren er forurensningsmyndighet. 

 

4. Stedsanalyse 
Området er i bruk som dagbrudd, og alle aktiviteter knyttet til mottak og lagring av ordinært avfall vil 
foregå under jorden eller i dagbruddet. Det blir så liten endring og det vurderes at en stedsanalyse ikke vil 
tilføre informasjon av betydning for det videre planarbeidet. 

 

5. Virkninger av planinitiativet  

5.1. Landskap, omgivelser, strøkskarakter og fjernvirkning 

Planendringen omhandler bruken av arealer i dagbruddet og i tunneler under bakken. Det vil ikke medføre 
endringer som vil påvirke landskap og fjernvirkning noe annerledes enn det som er gjort rede for i 
gjeldende plan for Arna steinknuseverk. Jamfør temarapport for landskap tilhørende gjeldende plan ble 
ferdig fase samlet sett vurdert å ha liten negativ konsekvens for landskapsbilde både rundt dagbruddet og i 
kaiområdet langs sjøen. 

Bestemmelse til gjeldende reguleringsplan (§2.4.2) kravsetter landskapsplan ved rammesøknad tiltak 
innenfor BN1. Bestemmelsen videreføres i planforslaget. Se utsnitt figur 5-1 under. 

 

Figur 5-1Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for kaiområdet. 

 

5.2. Økt trafikk og myke trafikanter 

Det forventes mindre økning i trafikk inn til Arna Steinknuserverk, siden lastebiler som allerede i dag kjører 
til Arna Steinknuseverk for å kjøpe pukk kan ta med masse til deponering. Med godkjent deponi for 
ordinært avfall legges det til rette for at lastebiler kan ha last begge veier, avfallsmasser og 
sprengsteinmasser inn og pukk/ferdigvarer ut. 

Det er i tillegg ønskelig å motta avfall med skip, på det anlegget som er planlagt i eksisterende 
reguleringsplan. Skip vil avlaste trafikk langs veiene. Om det blir transport med skip og omfang er ikke 
avklart pr. i dag. 
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Krav i gjeldende plan (§3.1.1) tilknyttet vegsystemet ved E16 og ved Fv. 238 Gaupåsvegen videreføres. Ny 
GS- veg mellom Breistein og Ytre Arna vil videreføres i nytt planforslag, og vil forbedre forholdene for myke 
trafikanter. Denne er ikke etablert pr. i dag. 

Krav i gjeldende plan (§3 i bestemmelsene) vedrørende oppdatert trafikkutredning er gjennomført, og alle 
trafikk tiltak er utført. Krysset er bygget om og godkjent. 

 

5.3. Blågrønne strukturer og naturmangfold 

Iht. arealressurskart er dagbruddet og næringsområdet sør i planområdet åpen fastmark, og området rundt 
de to hyttene i nord er bebygd. Ellers består planområdet av et skogkledd fjellområde mellom Liafjellet og 
Erviknipa. Øst for dagbruddet ligger vannet Liatjørna, mot sør ligger Gaupåsvatnet og i nordøst ligger 
Sørfjorden. Ønsket planendring vil ikke medføre en utvidelse av arealbruken på land eller i sjø.  

Forurensning og avrenning er omtalt under pkt. 5.8. 

Naturmangfold 

Det følgende er basert på søk i naturbase og en avsjekk mot funn i konsekvensutredningen av 
naturmangfold som ble utarbeidet i forbindelse med gjeldende plan for Arna steinknuseverk. 

Naturtyper på land og i ferskvann: Det er ikke registrert naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 innenfor 
planområdet eller i nærområdet iht. naturbase. Det er heller ikke registrert rødlistete naturtyper.  

Naturtyper i saltvann: Sjøområdet i Sørfjorden er iht. naturbase registrert som et viktig gyteområde for 
torsk (verdi B). Det er ikke registret naturtyper i saltvann som kan tenkes påvirket at økt båttrafikk. Krav i 
gjeldende reguleringsplan om at tiltak skal gjennomføres utenfor torskens gyteperiode videreføres. 
(Gjeldende plan §3.1.5) 

Viltområder: I bergenskart er det vist en mulig trekkvei for hjort som krysser nordlige del av regulert 
sykkeltrasé mellom Ytre Arna og Breistein, og en som krysser over Liafjellet nord for dagbruddet. 

Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter: Liatjørna ligger like øst for eksisterende dagbrudd. Det 
er iht. KU-rapport for naturmangfold utarbeidet ifm. gjeldende plan ikke funnet dokumentasjon på at det er 
fisk i dette tjernet. Avløpsbekken drenerer mot Gaupåsvatnet i sør.  

Artsforekomster: Innenfor selve planområdet er det iht. naturbase registrert to rødlistearter: fiskemåke 
(NT) ved Breisteinskjeret i nord og sandsvale (NT) ved dagbruddet. På fjellet nord for dagbruddet er det 
registrert karplanten kystmarikåpe (VU). Iht. KU-rapport for naturmangfold utarbeidet ifm. gjeldende plan 
ble det ved befaring observert ask (NT) ved Breisteinsskjeret. Denne er ikke vist i naturbase. I Sørfjorden er 
det blant annet registrert ansvarsartene vassild og kolmule. 
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Figur 5-1 Arealressurskart med naturmangfold. Kilde: Naturbase. 

 

5.4. Friluftsliv 

Det er i henhold til bergenskart to kartlagte friluftsområder innenfor planområdet. Nærturområdet 
Fjellstølen-Erviknipa har registrert verdi svært viktig, og Grønnkorridor Ytre Arna- Breistein har verdi viktig. 
Gaupåsvatnet sør for planområdet er ikke verdi satt. 

Figur 5-2 Kartlagte friluftsområder. Planområdet er vist med grønt omriss. Kilde Bergenskart. 
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Ønsket endring av plan innebærer ingen endringer sammenlignet med gjeldende plan, og dagbruddets 
eksisterende fotavtrykk beholdes. Som i gjeldende plan vil dagens avstand / grønne buffer mellom 
bruddkant og eksisterende turveg langs vestsiden av Liatjørna beholdes som i dag. Etablering av 
sikringsgjerde omkring dagbrudd vil gjøre området mer sikkert å ferdes i. Dette forholdet blir ivaretatt 
igjennom driftsplanen for anlegget. 

Regulert gang- og sykkelveg fra Breistein til Ytre Arna videreføres som i gjeldende plan. Vegen vil ha positiv 
virkning / konsekvens i forhold til eksisterende situasjon som følge av at vegen binder sammen / åpner opp 
forbindelsen mellom Indre Arna, Ytre Arna, Breistein og Haukås, noe som vil gjøre områdene langs fjorden 
mer attraktive som turområder / områder for friluftsliv. 

 

5.5. Kulturminneverdier 

I forbindelse med utarbeiding av gjeldende plan for Arna steinknuseverk gjennomførte Hordaland (nå 
Vestland) fylkeskommune og Bergen Sjøfartsmuseum kulturminneregistreringer i planområdet. Det ble ikke 
gjort funn av automatisk fredede kulturminner, men det ble registrert fem nyere tids kulturminner som 
trolig er rester av tyske forsvarsverk fra andre verdenskrig. Kun to av krigsminnene ligger innenfor 
planområdet. I gjeldende plan ligger disse i område avsatt til naturformål øst for dagbruddet, og er regulert 
med hensynssone bevaring kulturmiljø H570. Dette vil være uendret i ny plan. 

Det er ikke vist noen registrerte kulturminner innenfor planområdet i Riksantikvarens kulturminnedatabase 
Askeladden. 

 

5.6. Barn og unges interesser 

Det finnes ingen registrerte anlegg for lek, idrett og grøntanlegg innenfor planområdet eller i umiddelbar 
nærhet, og det forventes derfor ingen større negative konsekvenser for dette temaet. 

 

5.7. Støy og støv 

5.7.1. Støy fra dagbrudd og adkomstveg 

Støy fra steinutvinning i dagbruddet er utredet i gjeldende plan. Det planlegges ikke nytt sorteringsanlegg i 
dagbrudd, sorteringsanlegget blir plassert inne i fjellhallen. Ny støyende virksomhet som følge av 
planendringen er økt trafikk. 

Som utredet i gjeldende plan er avstanden mellom støyende aktiviteter i dagbruddet og nærmeste 
støyfølsom bebyggelse over 500 meter. De høye veggene rundt dagbruddet gir en vesentlig 
støyreduserende effekt for avgitt støy til omgivelsene. Etter hvert som masser tas ut i dagbruddet vil 
støyende aktiviteter foregå på en driftsflate som ligger lavere i terreng sammenlignet med dagens 
situasjon. Følgelig vil omkringliggende terreng gi en ytterligere skjermvirkning og medføre reduksjon i avgitt 
støynivå fra prosessene her. 

Det forventes liten økning i trafikken som følge av transport av avfall, og derav en ikke nevneverdig økning 
av støy som følge av transport inn i planområdet.  

 

5.7.2. Støy ved kai 

Støy ved utskipningskai er utredet i gjeldende plan. Planendringen kan fører til noe økning i skipstrafikk og 
laste-/losseaktivitet på kaien. Nytt sorteringsanlegg for deponiavfall er planlagt plassert inne i fjellhall. 
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Som utredet i gjeldende plan vil dumpertrafikk, sorteringsanlegg for avfall og påfyllingspunkt/lastekasse 
tilknyttet transportbåndet befinne seg inne i fjellhall slik at støykildene i dagsonen på den nye 
utskipningskaien primært vil være tilknyttet selve båten som lastes/losses.  

Det er to nærliggende eiendommer med bebyggelse ved planlagt utskipningskai. Det ene eies av NCC 
Industry AS og den andre eiendommen er i privat eie. I øvrig del av nærområdet rundt der den nye 
utskipningskaien planlegges etablert er det ikke boliger.  

Iht. gjeldende plan ble støybelastningen for naboeiendommen beregnet til å være minimal. Økt trafikk ved 
kaien som konsekvens av foreslått transport av avfall vil kunne medføre en økt støybelastning. 

Bestemmelsene § 5.4.5 vedrørende eiendom 170/36 vedrørende støymålinger og tiltak i kaiområdet er 
planlagt videreført i planforslaget. 

 

5.7.3. Støv 

Planendringen vil medføre en økning i aktivitet i området, men forventes ikke økt støvmengde da det meste 
av støvproduserende aktivitet vil skje inne i fjellhallene og i dagbruddet. 

For å begrense eventuelle støvplager tilknyttet transport vil det være viktig å opprettholde gode rutiner 
som reduserer avgitt støv fra utgående kjøretøy/lastebiler. 

 

5.8. Forurensning og avrenning 

Generelt er det ikke ventet så stor utlekking av miljøgifter fra gravemasser tilsvarende ordinært avfall. 
Stoffene vil ofte være knyttet til partikler, og rensing vil i hovedsak være et godt sedimentasjonsbasseng og 
en oljeutskiller. Om nødvendig kan det suppleres med andre tiltak. 
 
Overflatevann og prosessvann fra sprengning av hallene vil bli renset før det når resipientene Gaupåsvatnet 
og Sørfjorden. Det vil ikke komme i kontakt med avfallet i deponiet. 
 
 Det er i fjellhallen sør i planområdet etablert et anlegg for vask av 0- fraksjoner og finsand (finstoff) for 
omgjøring til salgbare produkt, mellom annet betongsand. Det er også etablert sedimentasjonsbassenger 
inne i fjellhallen, for å kunne oppnå bedre rensegrad av overvannet fra steinbruddet før det når 
Gaupåsvatnet. Bestemmelser fra eksisterende om etablering av sedimenteringsbasseng (§3.1.3) videre 
føres i planforslaget. 
 
Deler av overvannet fra steinbruddet i brukes i vaskeprosessen, og overvannet renses før det benyttes. Det 
er ikke overskytende vann fra vaskeprosessen da vasket sand ikke selges tørr, men med vann. Det er bare 
rene masser som vaskes, og vaske prosessen foregår inne i fjellet. 
 
Nord i planområdet er det i gjeldende plan planlagt at all avrenning fra den nye delen av fjellanlegget føres 
gjennom ny tunnel til kaianlegget ved Breistein, og avslammes i et sedimenteringskammer i en fjellhall like 
før kaien, før det slippes ut i Sørfjorden. Utslipp til Gaupåsvatnet vil kun finne sted i driveperioden for ny 
tunell til sjøen. Så snart tunell til sjø er etablert, vil alle utslipp fra renseanlegg gå til sjøen. 
 
Behov for ytterligere rensing som følge av tiltaket vurderes som en del av tiltaket. 
 
Som regulert i gjeldende plan videreføres bestemmelsen om at målinger av vannkvalitet og vannmengde i 
brønner som grenser inntil planområdet skal gjøres med jevnlige intervaller. Målingene skal kontrolleres av 
fagkyndige. Ved registrering av negative endringer skal det iverksettes avbøtende tiltak, jfr. § 1.5. Som i 
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gjeldende plan skal dokumentasjon av status mht. vannkvalitet og vannmengde i brønner innsendes 
sammen med søknad om tillatelse til igangsetting av arbeid med tilførselstunnel. 
 
Som regulert i gjeldende plan, jfr. bestemmelse §2.2 legges det opp til at det ved gjennomføring av tiltak i 
sjø ved peling av kai, innenfor område BN1, utarbeides miljøkartlegging og tiltaksplan iht. gjeldende krav. 
 

5.9. Andre aktuelle konsekvenser av tiltaket 

Store vei- og tunnelprosjekter i Bergensområdet skaper tilsvarende behov for tilrettelegging for godkjente 
områder for mottak av overskuddsmasser. Det er en fordel for både miljø (trafikk og redusert CO2utslipp) 
og økonomi at overskuddsmasser kan leveres lokalt.   

Det er svært hensiktsmessig å tilrettelegge for mottak av ordinært avfall i et eksisterende pukkverk som er 
lokalisert i nærhet til Bergen by. Kunder kan levere både rene og forurensede masser på samme sted som 
det selges pukk og gjenvinningsprodukter. Dette er et viktig bidrag til å redusere transportkostnader og C02 
utslipp fra transport.  

Arna Steinknuseverk er i dag, og vil fortsatt være et viktig bidrag for å løse entreprenørenes utfordring med 
overskuddsmasser i fremtiden. Med et mottak av ordinært avfall med mulighet for gjenvinning av masser, 
vil dette bli et nytt steg i riktig retning for en bærekraftig utnyttelse av masser.  

 

6. Medvirkning  

6.1. Offentlige organer og andre interessenter som skal varsles om planoppstart 

• Naboer etter naboliste 

• Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten 

• Bergen kommune, Barn og unges representant i Komite for miljø og byutvikling 

• Bergen kommune, Bergen brannvesen 

• Bergen kommune, Helsevernetaten 

• Bergen kommune, Byrådsavdeling for Barnehage, skole og idrett 

• Bergen kommune, Byantikvaren 

• Bergen kommune, Byarkitekten 

• Bergen kommune, Bymiljøetaten 

• Bergen kommune, Klimaetaten 

• Bergen kommune, Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 

• Bergen kommune, Næringsseksjonen 

• Bergen kommune, VA-etaten 

• Bergen og Omland Havnevesen 

• Bergen Sjøfartsmuseum 

• Ytre Arna skole v/ rektor 

• Ytre Arna barnehage v/styrer 

• Noa Åpen Barnhage v/styrer 

• Haugland, Gaupås og Kvamme velforening 

• Bergen næringsråd 

• BIR 
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• BKK Nett as 

• Direktoratet for mineralforvaltning 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

• Eldrerådet 

• Etat for bygg og eiendom 

• Fortidsminneforeningen 

• Forum for natur og filuftsliv (FNF) 

• Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Bergen 

• Kystverket Vest 

• Luks- Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter 

• Miljøvernforbundet 

• Natur og ungdom Vestland 

• Naturvernforbundet Hordaland 

• Norges Handikapforbund Bergen 

• NVE Region Vest 

• Statens vegvesen, Region Vest 

• Statsforvalteren i Vestland, Kommunal og samfunnsplanavdelinga 

• Syklistenes Landsforening SLF Bergen og omegn 

• Vestland fylkeskommune, Regionalavdelinga 

• Vest politidistrikt 

 

6.2. Prosesser for samarbeid og medvirkning 

Naboer og berørte parter vil bli varslet og få anledning til å uttale seg om oppstart og ved offentlig høring i 
tråd med plan- og bygningsloven. Det er ikke planlagt nabomøte i forbindelse med oppstart av planarbeidet 
fordi det er veldig få naboer, de naboene som er nærmest kontaktes direkte før kunngjøring av oppstart. 

 

7. Samfunnssikkerhet og risiko  
Som del av planarbeidet vil det bli utarbeidet oppdatert ROS-analyse. 

Aktuelle temaer for ROS-analysen er: 

• Støy og støv 

• Trafikksikkerhet 

• Akutt forurensning til grunn og til vann/sjø 

• Grunnvanns- og drikkevannskilder 

• Geotekniske og bergtekniske forhold 

 

8. Vurdering av behov for konsekvensutredning  
Tiltaket vurderes etter kpt. 2 i forskrift om konsekvensutredning. Planer og tiltak som omfattes av 
forskriften, §§ 6,7 og 8 og kpt. 3. Vurdering av om planer og tiltak etter §8 krever konsekvensutredning. 
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Konklusjon 

Det vurderes med utgangspunkt i størrelsen på tiltaket, utslipp av prioriterte miljøgifter og konsekvenser 
for miljøkvalitetsstandard i Gaupåsvatnet, at tiltaket vil utløse krav om konsekvensutredning. Det vil ikke bli 
vesentlig forurensing til vann siden renseanlegg da blir en del av tiltaksplanen.  

KU kravene ivaretas i det videre arbeide med at det gjøres en konsekvensutredning på tema Forurensning.   

 

Vurdering 

§6 omhandler planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding. 

Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: 
a) Kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven § 8-1, 
kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene fastsetter rammer for 
tiltak i vedlegg I og II. 
b) Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen 
er i samsvar med denne tidligere planen 
c) Tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven. 
 

Vurdering etter §6: 

Tiltaket faller ikke inn under verken punkt a, b eller c.  

§ 7 omhandler tiltak og planer etter andre lover skal alltid konsekvensutredes, men ikke ha melding. 

Følgende tiltak og planer skal alltid konsekvensutredes, men ikke ha melding: 

a) tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven  
b) planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og som vedtas 
av et departement. 
 

Vurdering etter §7: 

Tiltaket faller ikke inn under verken punkt a eller b.  

§ 8 Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men 
ikke ha planprogram eller melding: 

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen  
b) tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven. 
 

Vurdering etter §8: 

Tiltaket faller inn under §8 a). Tiltaket er listet opp under vedlegg II, punkt 11 k) Deponier for masse på land 
og i sjø større enn 50 000 m3 masse.  

 

§ 10.Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn. 

Egenskaper, lokalisering og påvirkning skal vurderes. Det skal også ses hen til virkningenes intensitet og 
kompleksitet, sannsynlighet for at virkningene inntreffer og når de inntreffer, varighet, hyppighet og 
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mulighet for å reversere eller begrense dem, om virkningene strekker seg over landegrensene, samt 
samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre eksisterende, godkjente eller planlagte planer 
eller tiltak. 

Egenskaper med planen eller tiltaket omfatter:  

a) størrelse, planområde og utforming  
b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser  
c) avfallsproduksjon og utslipp  
d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer. 
 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene, omfatter en vurdering av om tiltaket kan medføre eller komme i 
konflikt med: 

a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper 
(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og 
laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven  
b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller 
regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og 
områder som er særlig viktige for friluftsliv  
c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av 
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske 
retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.  
d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift eller 
områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet  
e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet  
f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning  
g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp  
h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom. 
 
Vurdering etter § 10: 
Det vurderes til å være et relativt stort tiltak. Området tilrettelegges for å kunne kan ta imot masse over 
lang tid. Selv om massen skal deponeres i fjellhaller vurderes omfang som en egenskap med tiltaket som vil 
utløse krav om KU. Tiltaket vurderes til å komme i konflikt med kriteriet c) og e). Det vil sannsynligvis ikke 
bli vesentlig forurensing til vann siden det i så fall installeres et renseanlegg. 

Størrelse på arealet, planområde og utforming. Mottaket skal årlig kunne ta imot 300.000 tonn, ca. 150 000 
m3 ordinært avfall 

Konflikt med punkt c) fordi sigevannet vil inneholde prioriterte miljøgifter2. 
 

Konflikt med e) fordi utslipp av sigevann kan få konsekvenser for miljøkvalitetsstandard for vann i resipienten 
der sigevannet slippes ut. Det avheng av mengde og kvalitet på sigevann og på resipienten. 

 

 

 

 

2 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/regelverk/prioritetslista/ 
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9. Innledende klimagassberegning 
Klimagassberegning kreves ved vesentlig naturinngrep, nybygg større enn 

1000 m2 BRA og ved valg mellom rivning eller bevaring av eksisterende bygg, jf. KPA § 18.4. 

Ønsket reguleringsendring vurderes ikke til i falle inn under kriteriene. Reguleringsendringen gjelder endret 
bruk av arealene avsatt til råstoffutvinning i gjeldende reguleringsplan. Endringen innebærer ingen 
utvidelser av arealformålene. Det anses derfor ikke nødvendig å utarbeide et klimagassregnskap.  

 
 
 
Vedlegg: 
Kart med forslag til plangrense (PDF og SOSI format) 

 


