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Trondheim kommune, Byplankontoret
Postboks 2300, Sluppen
7004  Trondheim

Uttalelse til varsel om oppstart - reguleringsplan for Dålan massedeponi 
- Trondheim 158/1

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt forslag til planprogram for
ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen:

Overordnede føringer
IKAP
Trondheimsregionen-regionrådet vedtok 17.4.2015 en regional utredning av 
områder for deponering av rene masser. Det er vurdert 53 områder og av disse 
tilrås 36 områder. Disse områdene kan ta imot rundt 30 mill. m³ rene masser. 
Dette skal dekke deponibehovet for de neste 18 år i og rundt Trondheim.  

«Leinan øvre» inngår ikke i områdene som tilrås. Dvs at kapasiteten vil øke enda 
mer ved å utvikle dette område også som deponi. I følge planprogrammet skal 
ca. 30 dekar fylles opp, som utgjør ca. 0,6 mill. m³ rene masser. 

I følge «Massedeponi i Trondheimsregionen» (vedtatt 17.4.2015) er område 
«Leinan øvre» et område som skal utredes nærmere i detaljplanprosessen før 
det tas endelig stilling til massedeponering. Den regionale utredningen skal 
legges til grunn ved behandling av reguleringsplanforslag.  

Vi mener det er uheldig å gi tilbakemelding om at området skal «utredes 
nærmere» - det vil da si at en setter i gang et kostnadskrevende 
reguleringsarbeid og utredningsarbeid på områder som ikke burde bli regulert på 
grunn av vilt- og naturverdier i området. Når en i tillegg ser at det tilrås områder 
i nærheten som har lavere konfliktnivå og at kapasiteten på disse områdene 
dekker behovet for de neste 12-18 år, framstår det som ikke nødvendig og 
tilstrekkelig godtgjort et behov for å utvikle dette området til massedeponi.  

Trondheimsregionens tilleggsutredning (høringsutkast 13.2.2015) frarådde å 
bruke område «Leinan Øvre» som deponiområde. Fylkesmannen støttet denne 
frarådingen i vår uttalelse datert 12.3.2015.   

Leindalen er en rik ravinedal og har verdi som en truet naturtype. Det vil ikke 
være mulig å gjenskape kulturlandskapet eller naturverdiene i området etter 
endt deponering. Et deponi i dette området vil følgelig ha store negative 
konsekvenser for kulturlandskapet og naturmangfoldet i dette og tilstøtende 
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områder, og Fylkesmannen vil derfor fraråde at man går videre med planene 
om å etablere et massedeponi her.

Fylkesmannen legger vekt på at regionen ikke har et akutt behov for nye 
deponiområder da det er hele 36 områder som tilrås i utredningen, noe som gir 
stor kapasitet og fleksibilitet. De områder som er anbefalt er bedre egnet og har 
lavere konfliktnivå enn dette.

Fylkesmannen har mottatt mange reguleringsplaner den senere tiden både fra
Melhus, Klæbu, Trondheim og Malvik. Ved å åpne opp for mange deponiområder 
samtidig vil det ta lengre tid før områdene kan tilbakeføres til landbruk eller 
naturområder. Det blir store «sår» i landskapet, samt at nabolaget vil bli berørt i 
10-15 år fremover, kanskje mer.

Kommuneplanens arealdel:
Utredningen «Massedeponi i Trondheimsregionen» ble ferdigstilt etter at 
kommuneplanens arealdel (KPA) ble vedtatt. I KPA er området vist til LNF-
område. Fylkesmannen støtter kommunens vurdering av at planen krever 
konsekvensutredning. I planprogrammet punkt 1.3 er det henvist til forskrift om 
konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven av 26. juni 2009
(FOR-2009-06-26-855). Denne er erstattet av forskrift om konsekvensutredning 
for planer etter plan- og bygningsloven av 19. desember 2014 (FOR-2014-12-
19-1726). Før planprogrammet kan vedtas må tiltaket vurderes etter ny 
forskrift, og det må henvises til relevante paragrafer i denne.

Landbruk og bygdeutvikling
En av grunnene for at Fylkesmannen fraråder å ta dette området i bruk som 
deponi er kulturlandskapsverdier. Det er et mål innenfor landbruks- og 
matpolitikken at kulturlandskapet skal bevares og vedlikeholdes (Meld.St 9 
2011-2012 Landbruks- og matpolitikken). Kulturlandskapsverdiene i dette 
området (Leinstrand) er nærmere beskrevet i forbindelse med prosjektet 
«Oppfølging av særlig verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag» (Fylkesmannens 
rapport for Trondheim, 2006). 

I rapporten vurderes området Leinstrand som et moderne jordbrukslandskap 
med kornproduksjon, men som enkelte steder er brutt opp av kuperte 
ravineområder som gir landskapet en spennende variasjon og 
landskapsopplevelse. Området er åpent og oppfattes som helhetlig. Bekkedaler 
med kantvegetasjon, som den med Buskleinbekken, beskrives som tydelige 
bevegelseslinjer i dette landskapet. Videre er Leinstrand omtalt som et svært lett 
tilgjengelig område, som også er lett synlig fra flere sentrale veger. Dette betyr 
at mange kan oppleve dette landskapet. For å bevare den positive opplevelsen 
av kulturlandskapet på Leinstrand er det særlig viktig å ta vare på ravinedalene. 

Dersom en velger å gå videre med planarbeidet på tross av vår fraråding, er det 
viktig med en god oversikt over de landbruksarealene som blir berørt. Ut fra 
AR5-kart over området ser det ut til at planlagt fyllingsområde i all hovedsak 
består av skog av svært høy bonitet, samt noen få dekar fulldyrka mark og 
innmarksbeite. I planprogrammet står det at planområdet består av løvskog og 
er nærmest uframkommelig som følge av tett gråor. Dette kan være en riktig 
beskrivelse av planlagt fyllingsområde, men når man ser planområdet samlet 
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inngår det mye fulldyrka mark. Vi forutsetter at massedeponiet og adkomst til 
dette ikke berører eksisterende dyrka mark.

Det er et nasjonalt mål å øke matproduksjonen, jfr. Stortingsmelding nr. 9 
(2011/2012), og nydyrking er et ledd i å nå dette målet. Siden arealet etter 
oppfylling er planlagt brukt til jordbruk vil næringsgrunnlaget på gården kunne 
styrkes og matproduksjonen øke. I tillegg vil hele området med dyrket mark på 
eiendommen henge sammen og dermed sørge for mer effektiv jordbruksdrift enn 
tilfellet er i dag. Fyllingsområdets potensial for jordbruksproduksjon må vurderes 
i planarbeidet. Etterbruken som jordbruksareal må sikres gjennom 
reguleringsbestemmelsene.

Dersom det åpnes for massedeponi på området, er det positivt at det legges opp 
til en etappevis oppfylling slik at deler av arealet kan ferdigstilles og tilbakeføres 
til landbruksjord etter hver fullførte etappe. Dette vil gi produksjon tidligere enn 
den 5-årsperioden deponeringen skal foregå. Det bør settes krav om 
gjennomføringsfrist for hvert felt. Videre vil det være viktig å utrede 
arronderingsmessige forhold før og etter tiltak, samt indirekte konsekvenser som 
press mot tilgrensende landbruksområder. Atkomst til disse må også ivaretas, 
både under og etter endt deponidrift.

Miljøvern
Merknader til planprogrammet:
For Fylkesmannen som miljømyndighet vil ivaretakelse av biologisk mangfold / 
viltkorridoren, markaområdet, friluftsinteresser og landskapsverdier være viktige 
tema dersom en velger å gå videre med planarbeidet på tross av anbefalingene 
over.

Problematikk knyttet til forurensning i form av støv, støy, avrenning og 
ivaretakelse av Buskleinbekken, renhet på deponerte masser, samt driftstider og 
fremdrift, er også sentrale tema for Fylkesmannen som miljømyndighet. 

Planprogrammet har stort sett omtalt alle disse temaene for videre utredning. 
Allikevel har vi noen kommentarer: 

Naturmiljø:
I tillegg til det som er nevnt i planprogrammet må konsekvensene av tiltaket 
utredes. Det er ikke tilstrekkelig å bare utføre registreringer. Det er viktig at det 
gjøres en faglig vurdering av tiltakets konsekvenser på forflytningskorridoren 
mellom Gauloset og Leinstrandmarka og konsekvenser av utfylling av naturtype 
ravinedal. 

Herunder: 
• hvilken effekt tiltaket vil kunne få på forflytninger av arter på kort og lang 

sikt
• risikoen for at korridoren blir forringet
• vurdering av den samla belastning som korridoren utsettes for
• hvilken konsekvens dette eventuelt kan ha for arter i Leinstrandmarka
• biotopforbedrende tiltak andre steder for å opprettholde korridor etc.
• konsekvens av utfylling av truet naturtype ravinedal. Samlet belastning, 

hva er utfylt, hva er igjen i regionen?
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Landskapsbilde: 
I tillegg til det som er nevnt i planprogrammet, må også landskapsbilde etter 
endt deponering beskrives. 

Vassdrag og vannmiljø:
I tillegg til det som er nevnt i planprogrammet må utredningene omfatte hvordan 
planen kan påvirke Trondheim kommunens og Statens veivesen sitt arbeid med 
Buskleinbekken. Det foregår et arbeid med å forbedre vassdraget for fisk 
nedenfor kulverten under fv. 707. Dette gjøres av Statens vegvesen i samarbeid 
med kommunen. Tiltak for å styrke sjøørretbestanden ligger som miljømål i den 
regionale vannforvaltningsplanen.

Videre må tiltakets eventuelle påvirkning av Gaulosen utredes. Skal 
Buskleinbekken heves må også dette komme frem.

Fylkesmannen forutsetter at Buskleinbekken ikke lukkes igjen, men at 
vassdraget eventuelt heves og forblir en åpen bekk. Det er viktig at det hentes 
inn fagkompetanse før eventuelle tiltak startes opp for å hindre at kvaliteten på 
bekken forringes som følge av aktiviteten. jf. St.prp.nr. 32 om vern av villaksen 
og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. 

Her står det at situasjonen for villaksen innebærer at leveområdene i vassdrag 
ikke bør reduseres, men snarere økes i utbredelse.  Det betyr at eksisterende 
leveområder som er i god forfatning må sikres, og at leveområder som ikke er 
optimal for produksjon av villaks bør restaureres. 

Det må også reetableres en kantvegetasjonssone på begge sider av bekken på 
minst 10 meter.

NVE har god erfaring med, og kompetanse på, bekkeløfting og kan bidra med 
råd om hvordan heving av bekken best bør gjennomføres. Det må settes krav i 
bestemmelsene om at bekken skal holdes åpen og at det skal tas hensyn til 
vanndekt areal og naturlig helling. Elvebunnens kvalitet med tanke på bredde og 
variert naturlig substrat skal bevares eller forbedres i forhold til dagens tilstand. 

Forurensning:
Fylkesmannen viser til retningslinje T-1442/2012 vedrørende støy. I 
støyrapporten må det gjøres rede for støynivået og foreslås avbøtende tiltak for 
å oppnå tilfredsstillende støyforhold for nærliggende bebyggelse. Nødvendige 
tiltak må tas inn i bestemmelsene, for eksempel som rekkefølgebestemmelser.

Fylkesmannen minner også om T-1520: Retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i planleggingen. I tørre perioder vil deponidrift kunne medføre 
støvplager for nærliggende bebyggelse. Konflikter med brukere av, og beboere i,
området, må så langt det lar seg gjøre forebygges. Dette kan gjøres gjennom å 
ta inn bestemmelser i planen som setter krav om støvdempende tiltak. Aktuelle 
støvdempende tiltak kan være vanning eller kloring/kalking av massene eller 
veiene. Det må også vurderes tiltak for å forhindre at konflikter oppstår. 
Etablering og iverksetting av tiltakene må sikres gjennom bestemmelsene.
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Viser utredningene at det er fare for avrenning fra deponiet må det settes krav i 
bestemmelsene om etablering av fordrøynings - og sedimentasjonsbasseng. 
Utforming og størrelse på disse må vurderes ut i fra områdets topografi og faren 
for avrenning. Bassenget må ha muligheter for å tømmes jevnlig for å hindre 
uønsket avrenning.

Drift av deponiet:
Området planlegges fylt opp med rene masser. Fylkesmannen forutsetter at det 
settes krav i bestemmelsene om at all masse som deponeres i området skal 
tilfredsstille tilstandsklasse 1 (normverdiene) angitt i Klif-veileder TA-2553/2009 
Tilstandsklasser for forurenset grunn (eventuelt normverdiene angitt i Trondheim 
kommunes tilstandsklasser for forurenset grunn, fakta ark nr. 63 rev.1 
september 2011). 

For å sikre at det kun deponeres rene masser i deponiet må det settes krav i 
bestemmelsene om at det skal være etablert en mottakskontroll før oppstart av 
deponiet. All masse som kjøres inn til deponiet skal kvalitetssikres i en 
mottakskontroll. Utførende selskap har ansvar for mottakskontroll og skal 
dokumentere massenes mengde, opprinnelsessted og renhet.

Det må i planbeskrivelsen redegjøres for fremdriften i deponiet og beskrives 
rutiner for driften. Det må settes krav om at området skal settes i stand så snart 
deponidriften er avsluttet. Det må videre angis driftstider for deponiet. Det må 
nyanseres hvilke driftstider som skal benyttes på de ulike ukedagene. Hvilke 
driftstider som er hensiktsmessige må vurderes ut i fra nærhet til berørt 
bebyggelse og konflikter knyttet til støy, støv og trafikkbelastning for 
nærmiljøet. Det må tas inn en bestemmelse om dette. 

Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen ser at det skal foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) i tråd med PBL § 4-3, og viser til DSB sin veileder ”samfunnssikkerhet i 
areal-planlegging”. Vi vil påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og 
analyse ikke er å anse som en ROS-analyse. Det skal i tillegg til å vurdere risiko 
og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens forutsetninger, 
også vurderes hvordan fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket. 
Se mer informasjon på www.klimatilpasning.no. 

ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til regulerings-
plan, og avdekket risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene 
eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter.

Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har 
ansvar for å godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3. 

Universell utforming
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et ansvar for å 
ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har nå inngått avtale med 
fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker. 

---
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Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er veiledende uttalelse basert på de 
opplysningene som fremkommer av planprogrammet og oppstartsvarselet. 
Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på 
høring. Vi tar forbehold om at det ved offentlig ettersyn kan foreligge nye 
momenter som endrer forutsetningene for vår vurdering av planforslaget. 

Sør-Trøndelag er pilot i en forsøksordning der Fylkesmannen skal samordne 
innsigelser fra statsetater, og der tidlig og god dialog er avgjørende. Dersom det 
er ønskelig med avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta 
kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler i kommunal- og 
samordningsstaben.

Med hilsen

Alf-Petter Tenfjord  (e.f.) Inger Teodora Kværnø
direktør rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kontaktpersoner: Barn og unge: Jostein Krutvik tlf. 73 19 91 48
Samfunnssikkerhet: Kaja K. Kristensen, tlf. 73 19 91 69
Landbruk: Laila Marie Sorte, tlf. 73 19 92 87
Miljøvern: Harald Høydal, tlf. 73 19 92 14
Sosial og helse: Frode Engtrø, tlf. 73 19 93 18
Universell utforming: Sør-Trøndelag fylkeskommune 

v. Vegard Hagerup, tlf. 73 86 64 46
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