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OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I ARNA 
Tilrettelegge for fortsatt drift av steinknuseverk samt deponering av avfall i 
tomme fjellhaller  

Varsling om oppstart av planarbeid 

Multiconsult Norge AS varsler på vegne av tiltakshaver om oppstart av planarbeid jfr. plan- og 
bygningslovenes §12-8. Tiltakshaver er NCC Industry AS (Arna Steinknuseverk), Multiconsult Norge AS er 
plankonsulent. 

Bakgrunn for planarbeid 

Det er for tiden store masseoverskudd fra byggevirksomhet i Bergensregionen. Det som ikke kan håndteres 
lokalt transporteres i dag til godkjente anlegg andre steder i landet. I tillegg er flere store anleggsprosjekter 
under planlegging, og behov for egnet lokalt lagringssted vurderes til å være stigende. 

Arna Steinknuseverk har mulighet til å bruke tomme bergrom til lagring av det avfallet som ikke blir 
gjenbrukt. 

Beskrivelse av tiltaket 

Pågående virksomhet med steinbrudd skal fortsette, og gjeldende reguleringsplan skal gjentas for den 
delen som gjelder steinbrudd.  Planen skal i tillegg åpne for at det kan deponeres masser inne i fjellet i 
tomme bergrom. NCC ønsker å utnytte bilene som kommer fra anleggsområdene med avfall, slik at de tar 
med seg gjenvunnet masse/knuste produkt ut.  

Betegnelsen på den type masse som skal lagres inne i fjellet er ordinært avfall1. Typisk avfall vil være jord- 
og gravemasser, betong og bunnaske. Det er masser som er forurenset, men det er ikke avfall som er 
klassifisert som farlig avfall eller biologisk avfall. Forskrift om deponering av avfall 2angir krav til utforming 
av deponiet. Deponiet skal bygges med barrierer for å unngå lekkasjer, antall barrierer avhenger av fjellets 

 

 

1 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 %. 

2 https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-03-21-375 
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beskaffenhet. Det skal etableres dreneringslag for å lede sigevann kontrollert ut fra lagringsstedene, og det 
skal etableres renseanlegg slik at sigevannet renses før det slippes ut til sjøen.  

Det er flere fordeler med deponi inne i fjellet, både når det gjelder visuelle forhold og avrenning. Deponi i 
fjell produserer lite sigevann sammenlignet med et deponi i dagen.  

Det er planlagt å drive ut 31 millioner tonn stein fra fjellhallene. De tomme fjellhallene skal helt eller delvis 
fylles med avfall. Arna Steinknuseverk vurderer at de årlig kan ta imot ca. 300.000 tonn ordinært avfall. (1 
m3 masse i snitt veier ca. 2000 kg,) tilsvarende ca. 150 000 m3 masse. 

Arna Steinknuseverk planlegger å gjenvinne en stor andel av de mottatte massene. Det er allerede etablert 
et vaskeanlegg på stedet, som i dag brukes til vasking av knust fjell til bruk i betongtilslag. Bruk av knust fjell 
i betong er et gjenbrukstiltak og samtidig et viktig bidrag for å spare natursandforekomstene i Norge.  

Arna Steinknuseverk har en visjon om bærekraftig utnyttelse av masser. Årlig volum til lagring i fjellhaller vil 
variere ut fra mengder masser som kjøres inn og mulighet for gjenbruk. 

Alt avfall planlegges fraktet til området med lastebil. Frakt med skip var spilt inn som en løsning i innsendt 
Planinitiativ, men NCC prioriterer å bruke kaien til frakt av stein. Kommunen skriver i referat fra 
oppstartsmøtet at «Hvordan frakt av masser skal foregå, og hvorvidt det er aktuelt, eller en har anledning 
til å legge føringer for bruk av kaien, må diskuteres i det videre planarbeid.» 

Det skal parallelt drives steinbrudd i området, i samsvar med gjeldende plan, jfr. 1 under. Det planlegges areal 
for mottakskontroll /prøvetaking nede i eksisterende steinbrudd godt skjermet vedrørende synlighet og støy 
mot omgivelsene. 

Kommuneplan og eksisterende reguleringsplan 
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» 14.08.2019. 

Planlagt tiltak er ikke i samsvar med kommuneplan fordi den ikke tilrettelegger for deponi av avfallsmasser. 

I kommuneplanen3 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). 

Planlagt endring medfører at arealformål «råstoffutvinning under bakken (BRU1) «, utvides til også å 
inkludere massedeponi. 

I gjeldende reguleringsplan4 er eksisterende dagbrudd og eksisterende og planlagte tuneller under bakken 
regulert 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.  

 

 

3 Kommuneplanens arealdel (id)65270000), KPA2018, vedtatt 19.06.2019. 
4 Planid 1201_63410000, vedtatt 21.06.2017 
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Planen åpner for å etablere tunnel for massetransport mellom fjellanlegget og en utskipingsskai 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. 

  

Figur 1 Gjeldende reguleringsplan for Arna Steinknuseverk. Orange stiplet område er hensynssone, henholdsvis for eksisterende 
skytebane i vest og kraftledning i nord.  

Planområde og varslingsgrense 
Varslingsområdet er ca. 816 daa. Planområdet avgrenses av Gaupåsvatnet i sør, Sørfjorden og 
skogsområder i øst og nord, samt eksisterende skytebane 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 kaiområde i Sørfjorden og vei adkomst fra 
E16.  

Området det varsles oppstart for, utvides noe mot sørøst i forhold til gjeldende reguleringsplan for det 
tilfellet at det må gjøres noen tiltak i kryss med fylkes- og riksvei, ellers er forslag til avgrensing den samme 
som gjeldende plan. 

Kart som viser varslingsgrense, følger med som eget vedlegg.  

Vurdering av krav om konsekvensutredning 
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, men ikke krav 
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om planprogram.  KU kravene ivaretas i det videre arbeidet med at det gjøres en konsekvensutredning på 
tema Forurensning.   

Saksgang 
Innspill fra høring oppsummeres og kommenteres i eget merknadsskjema. Dersom det vurderes som 
nødvendig for å avklare spesielle problemstiller vurderes disse i eget møte sammen med kommune 
/aktuelle interessenter før planen klargjøres før 1. gangs behandling i kommunen.  Det kan også være 
aktuelt med nytt merknadsmøte etter at planen har vært på offentlig ettersyn, se oversikt planprosessen i 
figuren under. 

 

Figur 2 Oversikt over planprosessen i Bergen kommune. 

Merknader og høringsfrist 
Planmateriale som Planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet er lagt ut på Multiconsult sin hjemmeside. 

Multiconsult: www.multiconsult.no/Aktuelt/kunngjøringer 
 
Merknader og kommentarer skal være skriftlig. Kopi til kommunen er ikke nødvendig, alle merknader 
sendes samlet til kommunen etter høring.  

Høringsfrist: 7. desember 2021. 

Adresse: Multiconsult Norge AS att. Solveig Renslo, Seksjon for Arealplan og utredning, Nesttunbrekka 99 
5221 Nesttun. E-post: Solveig.Renslo@multiconsult.no tlf. 90 167 167 
 
 
Med vennlig hilsen 
Multiconsult 
 
Solveig Renslo 
 
Vedlegg: Kart som viser varslingsgrense for oppstart av planarbeid  

http://www.multiconsult.no/Aktuelt/kunngjøringer
mailto:Solveig.Renslo@multiconsult.no
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