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Uttalelse til begrenset tilleggshøring Massedeponi IKAP-2 - Trondheim 

kommune, Sør-Trøndelag 

Vi viser til ovennevnte høring av tilleggsområder som inngår i IKAP for massedeponi i 

Trondheimsregionen, og vårt tidligere innspill i saken av 26.09.2014. 

Bakgrunn  

Trondheim kommune og de tilstøtende nabokommunene opplever stor vekst. Dette medfører et stort 

masseoverskudd hvert eneste år, og gir et stort behov for massedeponier. Dette behovet har, i 

kombinasjon med underdekning av tilgjengelige deponi medført gode priser for mottak av masse, og 

innebærer at NVE til stadighet mottar henvendelser vedr. ønske om etablering av massedeponier i 

Trondheimsområdet.  

Som tidligere nevnt er etablering av nye, større deponiområder i Trondheimsregionen utfordrende og vil 

ofte innebære betydelige interessekonflikter. En situasjon med noen færre, større deponiområder utredet, 

driftet og avsluttet av profesjonelle aktører er likevel klart å foretrekke framfor mange småprosjekter. 

Dette gir økt forutsigbarhet og grunnlag for beslutningstakerne mht. konsekvenser, oversikt, styring, og 

anledning til å avvise” uheldige” prosjekter. 

 

NVEs uttalelse til saken: 

I vårt tidligere innspill til saken har vi beskrevet på hvilke måter massedeponier kan berøre NVEs 

forvaltningsområder. Problemstillinger som spesielt dukker opp i slike saker er oftest knyttet til 

igjenfylling av ravinedaler, allmenne interesser i sjø og vassdrag og geotekniske forhold. I flere tilfeller 

vil det være utfordringer knyttet til alle disse, spesielt når en planlegger å plassere massedeponi i 

ravinedaler. Vi har rettet et spesielt fokus mot å unngå dette, og er positive til at dette er omtalt i 

høringen. 

I konsekvensutredningen for tilleggsområdene fokuseres det på spesielt på Leinstrandkorridoren. Det 

nevnes at slike viltkorridorer består av en mosaikk av kulturlandskap, ravinedaler og skog, og at dette er 

en nødvendig variasjon for at disse skal fungere. Videre beskrives ravinedaler som en rødlista naturtype, 
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og at en aldri vil få tilbake den samme økologiske funksjonen i ravinedalene når disse er fylles igjen. Vi 

er positive til at dette er vektlagt i vurderingene som er gjort. 

Forventninger til kommunenes videre oppfølging av planen 

Det er som nevnt vanskelig å finne større deponiområder i nærområdene til Trondheim med sin høye 

befolkningstetthet og stort arealpress som ikke er konfliktfylte. Høringspartene vil derfor måtte 

akseptere at det tas i bruk arealer med til dels store natur- landskaps- og landbruksverdier basert på en 

helhetlig vurdering. NVE forventer derfor av kommunene at de er lojale mot de områdene som etter 

hvert blir godkjent i tillegg til de arealene som allerede er godkjent gjennom tidligere vedtak. Etablering 

av nye områder ut over disse er på bakgrunn av ovennevnte lite ønskelig og vil kunne være grunnlag for 

innsigelse fra vår side. 

Geoteknikk og kvikkleire 

I områder som ligger under øvre marin grense (MG) må det forventes at det påtreffes skredfarlige 

masser som kvikkleire eller jordarter med sprøbruddmateriale. Grunnforhold er lagt inn som et eget 

vurderingstema, noe som er positivt. Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes skredfarlige 

kvikkleireområder også utenfor angitte faresonene. Faresonene er resultat av en regional kartlegging 

som først og fremst har hatt som mål å lokalisere og klassifisere områder hvor det kan være fare for 

store skred. Det er derfor alltid nødvendig å undersøke om det kan være forekomster av kvikkleire og 

skredfare ved inngrep i områder med mulige forekomster av marin leire. 

Dette innebærer at det i forbindelse med ROS-analysene til de påfølgende reguleringsplanene må 

gjennomføres geotekniske utredninger for å kunne dokumentere at sikkerheten i henhold til naturfare er 

tilstrekkelig ivaretatt. 

Vassdrag 

Flere av de foreslåtte deponiområdene berører bekker, bekkedaler/ravinedaler. Vi er som nevnt generelt 

kritisk til nedfylling av slike områder dersom det ikke er helt spesielle forhold eller interesser som gjør 

at dette likevel er akseptabelt eller faktisk nødvendig. Sikring av kvikkleiresoner vil være en slik 

interesse og er et tiltak som NVE som kjent i stor grad selv er med på å initiere/gjennomføre. 

Opprettholdelse av åpne vassdrag er viktig også med tanke på flomsikkerhet og kontroll med vannet. 

Erfaringer tilsier at lange kulverter og rør dessverre ofte mister funksjon og går helt eller delvis tett over 

tid. Vann på avveie, særlig i områder med marine avsetninger, utgjør en sikkerhetsrisiko og åpne 

vassdrag vil i utgangspunktet være å anse som et krav fra vår side ved offentlig ettersyn av 

detaljreguleringsplanene og vi vil be om at dette tas inn i bestemmelsene som en forutsetning. Forholdet 

til behovet for avbøtende tiltak må selvsagt vurderes nærmere i det påfølgende detaljreguleringsarbeidet.  

For å unngå erosjon og tilbakegraving søker vi i våre prosjekter å unngå mer enn 10% fall i 

fyllingsfoten. Dette innebærer selvsagt i tillegg at en ikke oppnår maksimal fyllingshøyde før endt 

avtrapping noe som må tas høyde for ved masseberegningene. Vi vil anbefale at denne hellingsvinkelen 

legges til grunn for senere detaljplanlegging.  

Flere av de anbefalte områdene som ikke er lokalisert til ravinedaler har likevel kort avstand til vassdrag 

med potensiale for avrenning til disse. Vi minner om at en av hovedintensjonene i EUs vannforskrift er 

at det ikke skal skje en forverring av dagens økologiske tilstand i vannforekomstene og vi forutsetter at 

dette temaet vektlegges særlig nøye i det videre detaljplanarbeidet dersom en velger å gå videre med 

disse områdene. 
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Vurdering av de enkelte områdene 

Vi har valgt å ikke utale oss til områdene som frarådes, da vi forutsetter at disse ikke tas med videre i 

planleggingen. Som nevnt i tidligere brev er vi kritiske til fylling i raviner og bekkedaler hvor 

deponering ikke samtidig innehar en skredsikringseffekt. Etter det vi kan se av vurderingsarket vil det 

eneste av områdene i tilleggshøringen som berører denne landskapstypen være Bratsberg. Området 

ligger innenfor Kvikkleiresonene 404 Digre og 403 Bratsberg, begge med høy faregrad. Som nevnt er 

det foretatt geotekniske utredninger som sier at oppfylling er mulig og vil virke stabiliserende, og videre 

utredninger må vise hvor mye erosjonssikringsarbeid som er nødvendig. 

Når NVE selv gjennomfører sikringsarbeider og løfter vassdrag er det en forutsetning for våre tiltak at 

de allmenne interessene i vassdraget skal ivaretas på en best mulig måte bla. gjennom naturlig 

revegetering samt at vassdragene i disse dalene fortsatt skal være åpne dersom disse har årssikker 

vannføring. Dette er faglig utfordrende prosjekter som, dersom disse ikke utføres på en god måte, kan 

medføre at elvebunnen ikke blir tett, slik at vannet forsvinner i grunnen. Dette er selvsagt svært uheldig 

med tanke på de allmenne interessene, men som også vil innebære en potensiell skredrisiko da en mister 

kontrollen med vannet.  

I de videre utredningene i forbindelse med reguleringsarbeid er det spesielt viktig å utrede behovet for 

sikringstiltak i områder under Marin Grense, og en må detaljert vurdere tiltakene opp imot behovet for 

sikring sett i en større sammenheng i de enkelte områdene. Forholdet til konsekvensene for de allmenne 

interessene i vassdraget, herunder mulighetene for evt. avbøtende tiltak må selvsagt også utredes 

nærmere. 

Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet. 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef region Midt-Norge 

Frederik Eide 

Avdelingsingeniør region Midt-Norge 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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