
MØTEPROTOKOLL

Dato:
Sted:
Møteleder:

Møtende
medlemmer:

Møtende
varamedlemmer:

Fylkesutvalget 201 1 -201 5

1 0.03.201 5 kl. 12:00-13:45
Fylkesutvalgssalen
Tore O. Sandvik (A) - fylkesordfører

Tore O. Sandvik (A)

Torhild Aarbergsbotten (H)

Henrik Kierulf (H)

Morten Ellefsen (FrP)
Kirsti Leirtrø (A),

Olav Huseby (A)

Karin Bjørkhaug (Krf)

Gunn L stokke (SP)

Ronny Kjelsberg (Rødt)

OSfi S [,] ass e d e po n i tTron d h e i m s re g i o n e n - ti I I e g gs h ø ri n g

FYLKESRADMANN EN S INNSTILLING :

1. Sør-Trøndelag fylkeskommune støtter vurderingene og anbefalingene i

høringsmateråtåt. Sammen med tidligere anbeialte områder gir dette et godt og bredt

tilbud av deponiområder i regionen'
2. Ved nærmere planlegging bår konsekvenser og avbøtende tiltak i forhold til

trafikksikkerhei og bæieevne på veg tillegges stor vekt'

3. Når det gjelder nårrov for nærmere undeisTt<etser med hensyn til automatisk fredede

kulturmiiner, sender fylkesrådmannen eget brev om detaljer rundt dette'

Protokoll

Forslag fra Karin B. Bjørkhaug (Kr0, på vegne av A, SP, Rødt og Krf:

1. Sør-Trøndelag fylkeskommune støtter vurderingene og anbefalingene i

høringsmaterialet og er enig i at de områdene so* frarådes i rapporten ikke bør tas i bruk til

deponi. Dette gjeldå Skjefs"tad Vestre og Benberg, Leinan Øvre m-fl. og Storler. Steinbruddet

på Skjefstad v6stre og Benberg kan vurJeres og iettes i kategori "utredes nærmere"'

2. Ved nærmere planlegging bør konsekvenser og avbøtende tiltak i forhold til

trafikksikkerhet og bæreevne på veg tillegges stor vekt'

3. Når det gjelder behov for nærmere undersøkelser med hensyn til automatisk fredede

kulturminner, sender fylkesrådmannen eget brev om detaljer rundt dette.

Votering
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Karin Bjørkhaug (Krf) sittforslag, ble Karin

Bjørkhaug (Krf) sitt forslag enstemmig vedtatt'

Vedtak

1.Sør-Trøndelagfylkeskommunestøttervurderingeneoganbefalingenei
høringsmateriatet og åi 

"nig 
i ?l 9" oriadene ,or fraråd'es i rappoåen ikke bør tas i bruk til

deponi. Dette gjerder ski"f;"0 vestie'"g åårn"rg, l-åi;ån ,utt m'fl' og storler' Steinbruddet

på skjefstad vestr" og dånoerg kan uuiåo"r og lettes i kategori "utredes nærmere"'

2. ved nærmere pranregging bør konsekvenser og avbøtende tirtak i forhold til

trafikksikkerhet og n*iååun-" på veg tillegges stor vekt'

3. Når det gjerder behov for nærmere undersøkelser med hensyn til automatisk fredede

kulturminner,senderfylkesrådmannenegetbrevomdetaljerrundtdette.


